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A n•rto : l\lanuskriptojn la redakcio ne redonas. La rajton, fari en ciu ensendita manuskripto
5tilajn korektojn la redakcio rezervas por si, se la verkinto aií tradukinto anticipe ne protestas.
La redakcio akceptas nur unuflanke ma§inskrihitajn artikolojn kun sufice largaj margeno kaj liniaj
interspacoj. Escepte tamen estas akceptataj manuskriptoj kun deseqnitaj aií tre klare skrihitaj literoi .
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Novaj prezoj!
A liaj prezoj en la katalogo estas malvalidaj!

B ie rna cz k i-Me drkiewicz : La Verko de Chopin
L. E. T h om so n: Multe pli la Amo
EMB A: Maria kaj la Grupo
luksa

0.95
1.30

1

0.20
0.18
0.72

bind bros .
Julio Baghy: Dan cu Marionetoj
Julio Baghy: Viktimoj Julio Baghy: Hura!, tolbind. 2.-10
Julio Baghy : Preter la Vivo
Julio Baghy: Pilgrimo Julio Baghy : Sur Sanga Tero
Julio Baghy: Verdaj Donkifwtoj
K. Kalocsay: Lingvo, Stilo, Formo
K. Kalocsay: Strecita Konlo
K. Kalocsay: Rimportreto.i K. Kalocsay: Eterna Buke.lo, duontole 2.30
K. Kalocsay-Madách: Tragedio de 1' Homo
luksa
simpla
K. Kalocsay-Goethe : Romaj Elegioj kaj La
Taglibro
1(. Kalocsay-Dante: Infe ·o K. Kalocsay-Hekler: Arthistorio l.
K. Kalocsay-Hekler: Arthistorio 11. K. Kalocsay-Mussolini: Vivo de Arnaldo, luk~a
simpla
1\. Kalocsay-Waringhien: Parnasa Ovidlibro
K. Kalocsay-Waringhien: Ple1a Oramatiko Je
luksa
Esperanto
simpla
K. Kalocsay: Hungara Antologio
Bleier-Kokény-Sirjaev: Enciklopedio de Fsperanto, vol. 1 11., ilustrita Enciklopedio de Esperanto, en unu \·olumo ,
ncilustrita
Asch-Lejzerowicz: La Sorcistino el Kastilio
Grenkamp-Brzekowski: Pri 1' Moderna Art o
J. Forge: .\\r . Tot acetas mil o kulojn
F. Szilágyi: Tran,; la F ahclocc1no
F. Szilágyi: Poema ro el 1-Jungarland"o
F. Szilágyi: La Simpla Esperanto
F. Szilágyi-Genthon: La pentroart:o en la
malnova Hun g a rujo
Totsche-Karinthy: \ 'ojago e 1 laremidon
Totsche: De Pag o al Pag o
Totsche: Dekdu poetoj
luks a
simpla
St. Engholm: 1-Jomoj sur la Tero
St. Engholm: lnfanoj en Tore1to
Hans Weinhengst: Tur Strato -1 E. Aisberg: Fine mi komprenas la radion
K. R. C. Sturmer: El la Notlibro de Praktika
Esperantista
Kikuei-Simomura: Amo de Toojuuroo T. Herzl-B. Selzer: La juda stato Slonimsky-Grenkamp: ,V\ia vojago e 1 So\ etio
Jelusie-Rotkvie: Ce ·aro
Adamson: Auli Kamaryt-Ginz: Cef10s lovaka Antologio E. Privat: Interpopola Konduto - luksa
simpla
jerome-Badash: Tri Homoj en Boato, luk,;a
simpla
Munthe-Weleminsky: Romano de San Michele
luksa
l. Lejzerowicz: El la Verda Biblio E. Wiesenfeld: Verkaro de FeZ (Dr. Fc!tkso
Zamenhof)
luksa
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2.-

La prezoj estas montrataj en usona j dola roj .
Aldonu lO o,, de sendkostoj .

2.-
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1.20
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0.84
0.66
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1.90
2.25
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0.90

0.50
1.60
2.30
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0.40
0.66

2.65
2.34
2.60

2.30

6.80

6.-

0.80 austrajn silingojn; ·1.
belgajn frankojn; 8 penny; 9.ceflajn kronojn; 0.60 danan kronon; 0.60 estonan markotl;
.J.- francajn frankojn; 0.60 markon; O.SO pengii; -1.- lirojn;
S.
dinarojn ; 0.80 la ton: (por japanoj specialaj kondicoj ce
JEl); O..JO guldenon; 0.60 norvegan kronon, 1.20 z!oton ;
-1.
cskudojn ; 25.
leojn; 0.60 S\'edan kronon; 0.20 USAdolaron; 0.80 s\·isan fran kon.

0.66

En nemenciitaj landoj 0.20 USA-dolaron au egah·aloron.
Tri ekzemplerojn ni se n das po r la duoblo de la sup raj sumoj.

2.-

0.84
0.66
0.34
0.34

3.-

2.-

0.80
1.0.84
1.0.60
1.1.20

0.24
0.60
0.60
0.50
0.72
0.40
0.72
0.92

0.70
0.84
0.72
2.05
0.56
2.60
1.20
0.86
1.50
1.20

La prezoj de la ankorai:í neaperintaj libroj estos aparte
anoncataj.
AELA-koti7oj por 1935 estas akceptataj antaií ol la
lasta libro de 1935 estas aperinta (proks imume en fino de
decembro 1936).
P agojn ni akcep tas
per monbiletoj, bankcekoj, respondkuponoj, »money order<<
al Budapest au al niaj repreLentantoj, ai:í a l la postcekkonto
de Bleier Vilmos
P ostmandatojn se nd ata jn a l Budapest ni rifuza s .

2.-

4.0.90
0.66
1.06
0.90

RABATO D E 20 oo AL LA MEMBROJ DE AELA
EL LA SUPRAJ PREZOJ !
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0.34
2.30
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0.30

1.60

1.32

2.15

C:i liu ka j la .;el..,aj numeroj estas kaj e~to~ iom pli
n J.t! dik aj. ol b aliaj ant ,tüaj . Tio okazas. ear niaj :dmn-

ABO NP RE ZO D E LINGVO-LIBRO
por unu ekzemplero dum la jaro:

ABON PR E Z O DE LIT E RATURA MONDO
por tuta jaro, la unua ekzemplero al la sama adrcso:
12.50 austrajn silingojn; 65.
be lgajn frankojn; 7.
anglajn silingojn; 60.
ceflajn kronojn; 7.- danajn kronojn;
7.
estonajn markojn; .J5.- francajn frankojn; 7.)0 germanajn markojn; 10.
pengiijn; .JO.- lirojn; 100. - dinarojn: tJ .
latojn: (por japanoj specialaj kondicoj ce J El);
-1.50 g uldenojn; 7.- kronojn norve1ajn; 15.50 polajn J!otojn: JO.
eskudojn; 30:1. -- leojn: 7. - sveclajn kron o jn;
ll.
S\"isajn frankojn; l.SO USA-dolarojn kaj
éiun egalva lo ro n.
éin plua ckJemplero al la sama adreso scndata kostas
dolarojn 1.-10 kaj borsan egalvaloron, sen ia plua iavorpre/o.
Unu dolaro usona egalvalo ras la 15-a n de novembro 1936.
5.30 austrajn silin g ojn; 29 ..JO belgajn frankojn; -1.- anglajn
silingojn: 29.cefloslovakajn kronojn; -1.50 danajn kronojn; 3.80 cstonajn markojn: 21.50 francajn frankojn; ].SO
germanajn markojn; 5.- pengiijn; 20.- italajn lirojn; .J7. jugosla\·ajn dinarojn; .J.26 latojn; - .yenojn (pro monopolo specialajn pagokondicojn donas japana Esperanto
Instituto); 7.60 lidojn litovajn: 1.90 nederlandan guldenon,
(pag u nur al nia monopola deponejo en Nederlando: S-ro
A. C. van lngen, 1ederlanda Esperanto Centro, Rottcrdam. \Y./. Schiedamschewcg 209 b .); -1.norvegajn kronojn; 5. 30 polajn zlotojn: 22.50 portugalajn eskudojn;
1.JO.
rumanajn leojn: -1.- SYedajn kronojn ; -1.'35 S\'isajn
frankojn au borsan egalvaloron en aliaj \·a!utoj.
Sangoj de la transkalkulo okazas sam tempe kun la
borsaj kurzosangoj.

anlllj net'IO' l a tiPI
[or~teliLajn
pagnJn en la .!ubilrn
Liln·o pr i Bazln kaj h.aloc,;ay. aperonta en oktobro.

·cetero el. ffí$l!J.qD.i9
--:- G. E. Maura ..::. ·'

. Vi .longe skribis a1 .mi, amiko Wa,ri.Aghi¡m,
pri ·VÍa kongresado e n la afri:bla Vien;'
, mi legas viajn pa~ojn sur rándo de tranceo,
kaj .via vok' el tia malproksima paseo
min tiel milde distras de 1' hodiaií~ , ke · jen
al mía muz' ekplacas vin akompani verse
tra ln konfuz' de tiu komika epopeo,
kiun por mi vi penis priskribi Jac.i!Aerce:
Vien ', eksmoda urbo, bal,lkrotita . monarko ,
palacoj kaj kazernoj, kaj tiu triumf-arkó
a:üdace ·asertantá, sen timo al dem.ento.
ke >> La Justeco Estas de 1' Regnoj .. Fundamento «;
en la Imperiestra Salon', flagita feste ,
1' UEA-prezidanto degrade kondarnnita
aperti 'la Solenan Kunsidon proletveste,
car lía frako . plue voja·~is inkognittl,
(tiel alloga estis la kon¡;¡res-karavano !)
.
la baraktanta Steiner vadanta tra Y tagordo
kaj komplikanta 1' kacon per kompelenta mano ;
sed malgraü éiuj ~enoj la gajema agordo
de samide.a naro indulga al siaj ma~txoj:
la kongresflirtoj dece benataj de kv.ar ,pastroj,
la magra mart~' spicita per kantoj d~ cigan' ,
la »Plena Gramatiko« levita ~is la astroj
per furim:a svingo de fluga tohogan';
la Bl(JJ1ka Ceooleto kaj ~iaj sveltaj girl'oj,
kie~ {,émuiojn zorge, sen ·help' de ti~leskopo
kontemplis tiucele varbita 'episkopo; ~
1' ekB,kursoj . multigitaj gis preskaú dudekopo;
kaj, dum ci di tr-fividaj, .frivolaj homokidoj
elversis sían forlon 'en plurpartia maco . '
por lito en 'hotelo au 1ok' en autocaro', · '
• -supFe, en la majesto de 1a Steiner-muzeo,

sed . kio saj¡nis ' cefe eksciti vian vervol), t. ,)
estis tiu festeno da akvo minerala,
. ,
per lOes penskleriga kaj korpsmiga · on:do .
la ·rnalavara eef' de »Literatura Mondo«
esperis xevigligi - intencÓ tre. rn<?ral:a de' síaj .plumosklavo] la ka<I;ukan' n;th,my~n.
Ci sidis, vi raportas, kro,m Bleier la t~~le&trp ,
da plej talentaj bardoj Íll)¡>Qna Jaz~arkestro : ·
Belmont la .patriarko;Ari:.manta je la centro, -:
la juda,. fajrosputa p~ofej;' Lejzf!rowicz,,
Dro Kamaryt kun" si a filozofia ~eiitro ,·
Halirui· Weinstein, :fajna· Tanagra stií:tuéto
(al si .midarus Jokon volon:te en tnia nic' !)~ ' ~
la vir~a Weleminsky, ·pastrin' de San Michele.
kiu, üe sia dika~ dickensa siluetó,
plej altart poezion kiil:tadas plej fidele, '
kaj tiu· ronda Helrp,i, .kies griza hararo '
. ma1bone kovras· ardon: . de ciam 'jun:a kór',
dum la t.rikanta lango kaj tikla oku}.paro ·
al ciu bopyenigas kllÍI petola humor' . .
- :. Sé.d \ii nenion fiiras pri fratineto 'H.ítda :
cu vere v:in . timigi<S sia mien: ~almilda?
Aií malé, cu sj . vekis tielan sentimentQn, "
ke' en silent'· orgojla ri ka8us )a turmentoh ?.%
Sanee, malpli ·diskreta, vi pentra.S (tiel, traffl, .:
ke ilm •mi .mem 'ló'edus ekkouí 'fptografe).' · """'
la roo~~ ~~lllp~ncon .kaj • lil ;~nbruan ridon ~!
de ti u Cifnza~a, · gracila, carma Totsche,· •
kiu la al'tsekretojn "·alíidás . duonyooo,,
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fvazaií al kor1 atníka Ií)lustrus ~~onfídoo
(sed ' já ~r pas'ii~i li hávas tro lucidon, - , • _
kaj :vorte pli ol sorte kondutas li diboce).
Saine al via sorea alvok' sajnas komplezi
NeWélt, Ja ma}felica :gepah'o de »ap~ezi «
(kiun óe l' mamo muri:lis barbara niahudano) ,
ti Ilegma Ne~ell, kiu sub honora tut·bano
in'Strúas la húmuron al 'negroj de Sudano
(sed Iin tropika pigro malhelpas large spezi
la spriton sparaditan dum tiu naturbano) :
kaj fine nia majstro, la bofia' Gargantua,
.kies geni' sin fleksas al plej infána gojo,
frandim1a, yqluptama, flarsperta, :vin.o~ua,
kranio por eterne sirmata de ciiojo .
se4 Jate konsekrita al 1a kronanta]aüro,
neelcerpebla fonto de l' kanto sonorflua,
kies :muzik' ehigos en la senfina daiíro,
unika Kalocsay; ci Koloman Unu ~ !

'·

"*

Ho, kiel mi kompre~as :la sens--eks"Ítan ravon ,
kiun· vi spertis : en ci prestiga komp.mio ,
plezU.l'OD de }' spirito, kaj. ·p or 1' animo Sa\'Oll
el la komproroiteco de 1' ciutaga fio l
Ho, kiel devis ·.eoti liberaj la diskutoj,
'serenaj konsideroj pri ·l' vivo kaj la arto,
duro ·senrimarke fluís la oro de l' minutoj!
Ho, ·-povi nur, sen ia süspekto .aú singardo.
konfidí ~iap penson al ::í~ika sil~nt?!
Vere rnalofta por mi ja'~ estis tia ·sento,
kaj kvazaii parloprenas rni mero en via ekzalto ...
Jes, inter tinj homoj egalaj· e n bonvolo
regis'tia liberp de pensf J?aj parol~;, .. · ·
trabloyís tia spiro de ,kómprena fervoro,
ke gin sub vía) vortoj eksentas mia koro,
amar.e · v-edaúr~ta pri ll;lÍa. ma1proksimo. ;.
Mere de ti u inondo d~o.Pánta en la. Slimo,
sub. Ja minaPaj nuboj k~j · intér la ektondwj, .
vi faris rifu~jon el efemeraj frondoj, .

'óaxon_ de' trankvíla .k aj humana konkordo.
:F~líMJ homoj, kiuj ~apablis eó forgesil

*

Sed cu forestan mian bedaúnÍ mia k~n· do?
Gis ti~ vin imiti ne povus mi .sukcesi,
realon 'mi ne povus delasi ce la pordo.
Ec ínter via rondo obsedus min la veo
~e Jandoj destinitaj al baldaúa pereo;
· tro laií:te ekribelas la fortoj de 1' · infero!
Por marta verko cie estas for~ata fero,
k:~.j de ronkantaj monstroj jam vibras l' atmosfero. ·
.K:aj jaro tra .mia laudo, mia plagata laf!do,
ek.fa:jris la §tiparoj pot brula hom-ofero.
Mi aiídás jam la hurlojn de turmenti'taj_ fratoj,
la veo~an helpokrion de miaj kamaradoj
kaj ploron de l' patrino ce f!es tomborando ...
K.iel préte1·i tion ; kaj kiel ne supozi,
ke tra la tuta mondo · tuj de vas furioú
la sama krima stormo el sango kaj el honto?
Ro vi, ruriikoj foraj, t:e via pacrenkonto,
cu tamen vi suspektis, kíel escepta estas
ti u favoro al vi lasíta de ·r fatalo ,
- ke vere la fioi~qn de unu mond' vi festás?
Ho baldat) batalontoj de la lasta batalo,
lasta, car post ~¡ certe nenio supervivos
er éio, kio igas al ni Eüropon kara,
car kun l:Llibereco en la abisman drÍVOS
humana idealo kaj civiliz' miljara vi tiam kune trinkis kalikon de l' adiaií.
Kiel la Girondanoj antaú la ekzekuto,
hierau vi- :fustenis en amikec'; hodiaií
;,.ien hor~ dif l' disiga kaj ekstrema salutol
La· Di' nesatigebla de la milit' atendas;
~n la kreskanta ombro' via desiino pendas.
Unu manprem' anko)'aií, ankora:u unu kiso,
kaj nun, finite} Fratoj, jén v.enas vía vico' ...

Talwera del

Tajo~

25. 8. 36.

.,tE LA

BEtA ·BLUA DAt,iUBó''c

Valso de johann Straúss -_· . '
Blua D:.¡pub'
.cielo sen nul(,
afa:bla seren', ..
bo carma Vien!
Muziko per vept'
al:Ougas por t{mt',
aHogas por bal'
kíe trenas la sorc;1 dan('-torwl.'.
Tie lumoj mil,
en okuloj bril', ' ·
sub la lustroj
dolCaj flu~troj.
Cic oanc-in'vit',
cie sveb' kaj glil',
cie gaj a splito
de la facileta spr it' . .

HÓ dolca amflustrct'
ce la danco en sekr-el''
hoJ a milda, varma ·prem',
sufoka b vocon la sopira gem' :
»Sentu, ke batas en flam'
la kor' pro la ekscit; f
Donacu ,do jeso!'l ~e aro'
sen tiro,' sen hezi t !«
Ho do1Ca am:flustret'
~.e la danco ~n sekret' ,
.
bo la m.ilda, yarma prem',
sufokas la vocpn · la s¡;>pira - ~ero'.
Ce T son' de la fluto kaj ,,jolon'
susuras ·jupoj tra la · salon\
jen sur cio roza v.apor'' .
m.uzikas' mero ·la kor'.
Nin ravas en melodi'
bri],o de , sunradi' .
trilo de birda .hor',
gajo de juM kor'.
Kaj milde carma dolf
kaj arde varma so ra·~

kaj

ar~enta

.nuh: :

kaj zuro> de la Dantib'.

Magieda ritmo p~lsas ~n m,
_portas al rav' kaj al ebri'.
Dronas . la mond:
roia vuill',
regas nin (Princ')

en

Sva.r¡:ná r.ul';

varma lur,
ardé l¡rula.spir':
ho d~-.lcá danc'delir' 1
La útagia sving', .

;. sor'tu - r:inf~' p
pm-tas plu :kaj plu
per povo;Ae poténca f: u~ !

~....

'··

>

Ti u ~¿¡ ,valsG ne estas ja lud':
sed gi estas cnsor~o ki!J tn1cl ' 1
· en ,gi .est;¡,s brul '; Js.aj' la ,fhllll'.
kuntr.enas ''pot dan:c' kaj am' ! •
Kaj se gi ondas ensorce tra T sin',
n e re~)s,ta;~ jUílul', nek kqabin',
kaj ekflugas . al para:diz'
· per f-lugiloj de' l' danc' kaj kis' , _ "'
per Jlugiloj tle ·l .' dauco . ka:j ;kis' . '

";Plt1, .. ph,1, :elu,
Ida dia danc', ·po du , .

ce

triagia, pij kaj

doiCa daricmelodi' l

PF " .

liZ!t~u'";P~tl'l.\J<t, ple~a· de lai'm'; lálnepto~
, :de pe~e ;"kaj pripénto: ·
l <íutun.
a .vento . . .
;lui}as
..,.-..
.r·

~;f{__ ._'. -. -.·

Du.í:~1;,' .
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:Ih:ill<i¡·á &idaclQ', . ec én la· :seukornpare,· impone ·
bel'a :·. festsáloñego> iu . e.;tus· poyinta mort1 de .' tedo. Je
riia ~lito , el la Iestsalonego, cn\ la . fresa · aet·o. ' kaptis . nin ·'
Tá't~ ; Jaoo1a .bHdo: Jnr'Ja nig.ra fono de ri'•Jkta mallumo
dr(:inis .,. ha. moodta;uá ul'bodo1no de Vieilo en fcaja .lm:nó.
'l'i '
tcan .' ~éstilurnjuádon la Urbo Jran~is :h.onort~ al
.gl'eS!). ·. ·.
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iél 'la~ta~ :progra~npunkto ~n la · kongresa Jibí·o' p~?
· satíat~b f.i_15uris la .,,liurprizo: ·1~ !éneraldirekcio,, de . ~1"1striaj .
tab~t.rbri~(Jj. c!onitcos al ~iu kor~gres<rno ,skatolon ku~ ciga,- .
redoj. ~~ra' sl.lrpri2o e~tis, , k'il 1a;,.anoncita surprizo ng .e~tís
pl'tlnUÍIIr ta. " '
•1.
'' •
·
-~-'
·~:,
';'l;a , düpanCa:n 1:. ago~ . ina~guris ,· k:c1kaj. ~;k. a~lik~j, pro.·-
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tcstanta · káJ
}:bservoJ. Po!: ne. elmeti mrn al la
. · . · · ·. ·· .· . · ·· · aJi{i .ek1ezio mi d.ccidis eeesti neni~n
cl.
·• ·.
· · lau ..ti o; k.ion , mLpli pü~te ekscíis., la ,
+''''.l >,.:;.vtvu,.au · karakterci'n.'" ha:vis la · · katólika diMrvo·. en ·la
Vi(l'í'tlida ; votivpié.~ejo) : c~l¡hrita ' de . kardin~o J)ro' Innitze1\ '
·
• kiuj, »vivas ·:I'a ' kópgreson.<c. prec.ize la!J.
Cl'tltl ''~:·dcl~ar·cJí.. de ~ia ,,pro;Rt;u:no; <CíJestis_ ,kómpreneble du,
i~ej)v~j~. ,Vni; se~".e) tu~ ·n? JlO_Ya¡l . P~?n,di
rnulbo>o•;~:·j .flr·.ilatOJ· m ter la EsperantistoJ kaJ 1vcielo. '

':a. •

rl'n.r oi'Al:!,

ké .dtim

.

Jl\. hl~Spcra~tlsloj .

dooas

cielo . donaJ? . tiom

~Jall-.

- -:r,'

estas necesacr ne nar por

'•
~ion . niaJ' ' gvidaj in~t!fficoj átinsis per · koketado ..al la
!;i,i'tlel'¡t .l'e~i:tn(l,t! Cu ~ ti9,n, ke e~ la Tria Regno oni ·defini_, tive maipe:m:iesis· la. disvastigar:l'o,n de Esperc~Jnto kaj .fermis
ciujn E,grupojn kaf garetojn? _Li rilaliga$, sin aLla , sta~Y.to- de .UE4 kaj postulas :forigi el ~ia ·;memhraro tiujn
Í)le!nentojñ::kiuj p:regik,as, tasari kaj -gentan ' ¡:nala_won kaj .
daiíre provrikas konfl:iktojn. .Di , alvokas ·
gvidaritojn de ·
UEA sekvi~la :vojon montdtan de Zamenhqf kaj prezentas
r~zolucion, laii kiu, UEA reaktualigu la B!llonjan dekJaracion.
·
·
'~ . P~r . tondra~ apla?-cÍoj l~ ceestantá.ro. vigle ~ubtenis la
paroloJn de LeJzerowJcz, kaJ_ denove estts prúvita la sen~prnpromisa sinteno de la Esperantistaro kontJ:aií la anti¡¡:~Itura kaj antidernohata agado de iuj ~lernentoj_ en nia
movado.
.
.,,, .
! . S-o GoJdsmith , l~ nova dir,~ktoro de UEA, klarigas,
k,e 1~ elsp1fzoj de Ia: oficejo en Londono estas malpü altaj
ol .en ·Gen"'~VIO, li ~~peras eviti defi.citsm kaj ec akiri de:hetan saldan.
'" ·- ·
•
Pardla~ 'ankoraií prez. 'n~stien, ki~ tarnen '·neníon '
novan aldó;¡as al sia _malferma parolad.o, kaj oni decidas '
tion tre ñglan kaj interesan qisk)ltadon prokrasti :gis la .
· sé!Cva_ -l~~drkU:nsido ; ~i¡( v-enarei:IÓ. Ou ·ra:'ko¡:nitato. esperis;'
k;'6 g¡s ti¡tm koaglos la . Íervoro de la aponanloJ? · Eble.
f)kto estas, ke neniu el la Jriítikintoj Ticevis respondo!'\
i{Óntentigan. La ~Qtl}Ítato si~ple ignoris la oponintojn,
d):stancumante iliq .per kelkaj sa):¡lonaj vortoj kaj abrnpt~
~irn:ante }¡{ konsidon. La estontajoj pruvos:, kiu pravis.

la

*.

Per ti u Jaborknnsido, kiu 'ebligis al _la interesi~antoj
· orientigi en' la nuna situacio :de UEA, la ve:ra, t. e. fabora
p;trto de ) lao"·kongí::e~o ·: estis il.ikv~dita. Ti o, . kio ok¡:tzos de
riun _gis la fino, la fakaj kuns!doj en cambroj -- hrí'lántaj
de malpleno, la ekskursoj kaj d~nove ekskursoj, nt- alportas
h:onoro11 a\Ja kongrcso. Ia:foje, dumla sekv¡1Ltagoj ek.f;l;agws ank,oraü kong1;~sa flatn;eto, ·kiam .kelkaj ",¡¡ktivaj
g>ésarníd~anoj .k.onvenQS én iu-· kaf-ejo p.or pfidi~kuti ~;Jniun
interesajn áf.erojn (kiolll ekz. la konveno . de cehoslovakaj.
EJperaritistoj), sed -Ciuj. ·simil¡~.j; kuuverioj estis . absolute
. Ériv,ataj -at'l!ngoj . kaj ' ha;vis ne¡:l.i<~.n kof!!Unap ¡.un a . ~on
gr.esó. Plm:áj· el tiuj kimvenoj'': alportos ·.sendul)c iavan
ut,ilon al ni a movada~ en ti u ' ag ália lóko; . car gis :nuu la
fÍtÍ·vata iniciativo en nia movado ci\'ID . a{¡keraií estis pli
t!Iika ql la.,irticiativo de .. níáj Ufaj instánéQj.
.
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• · Do, 'kiél · di~:ite, 1
-á kongresd k:iel kolektiva; vi~g, fakte'
.
ekzisti. Eble Jti anko:r!lií ckbiilos )astforte d!lm
ua.u.t::~.w '6ri la
· de .Neue B.urg, yendre_de . veskiuj estas .' nek
~'"''-''·"'·u eJéSIÚirsÍ, nek SU{ÍGe

·i

..._.,,,... ..,,... ~J·... ~kajn priv~tajn

tra la. s.t:rategoj dé Vieno,
pord-oj'de fakk:unsidoj,
tiom-'tédis, ke oni . nur
'· ' »finvi:vi «
tuían
l.lp.l~U~,WLUd,J-, ' kaJ

kongresis. G-i estas ironioJ se ne moko, kiam oui. venigas

el pneskaií 3o lartd 0 j pli ot: mil homojri, el kirtj almenaú $

5oo est&S ;i]itivulqj', por ·ÓÍutage kaj foje ec durn l-a • tuta
tago lási ilin adníiri la oerte helegajn cirkatiajojn, kaj
ilian »kon"gie.sávidon <\ likvidi ·• per unu duhora laborkuu -:,,.
s!d~, ( mi · ri?;t~s :.la ?u á ,la:l,J 0 tkunsi~o. 4ute ne es;Lis gtava.
Kuu la, révo)agb1letoJ en la po§o bu ·sole aten~1s la mo"
lllentori, ·•kiam la prezidanto _Iermos la kongreson). Per
tio mi: ne volas Tiproci la or~anizan .komitaton._ Ho ?~·
tute n.e l Kontra-qe: La orgamza ko:r~ntato plene ment1s
nian dankon, nian plej !<.oran kaj vaiman dankon pro la
vere lerta kaj bone_ga .organizo. De ·teknika vidpurikto cio
tilarsis precizege kiel hoYlo~o (kiel hona horlo~o , kompreneble) . . Kaj ne estas la _kolpo de la Loka Komitato,
ki~. de;vis per ~kskl.!.,rsoj, dis~rvoj kaj il_uziaj fakkunsido~
fhkt la programan de 'la kongl'eso. Pn la banaleco kaJ
malri6eco de la kongreso ah olute respondecas la komitató,,,
de ,UEA, kiu ja fiksas lá kongresan programon.
-·
Post 'rnia reveno el Vieno, mi legis en gaze:ta de mia
urbo artikolon de· neespera:ntistá jotnalisto, kin observis
la kong:reson kaj sincere konf-esis, ke gi tute ne haYis
programan l Se tja estis la impreso de horno, kiu staris
flanl¡::e de l' kongiéso kaj kies opinio ~uprQ menciita . certe
ne faras 'bonan reklamon ' por ni a aferp, kion tiukaze diru
tiuj oentoj da, homoj, kiuj fervo1;plene elspezis multQ da
mono esperante travivi veran Esp.-semajnon kaj kiuj fine
-maldolee . ~niluzii~is!
.
., S.abáfu mát~ne en la dua 1aborkunsido k~lk:aj fervor-e
uloj klopodis ankoraü daü.rigi la diskutadon abrupte inter- ·
rompit~ en la marda kunsido, sed sensok<.:ése. La kongreso . e.stis. jam ag¡¡¡nianta. Nerv:oze . kaj senpacienoe oni
likvidis "la malirtiiltájn pu_r¡k:tojn ae l' tagordo. ' M:,~lmgren
Íaris paroladon pri propagando, sed estis videble, }re nenin
atentas gin. La publiko rapidis. Varsoviaj Esperantistoj
faras la invitpa:rnlon por 'la _venontjara jubilea,kongreso,
EL privataj. ~rite~;paroloj ni ekscias, J.e
promesíls est~,
vore. jubilea festo, tan:ien né sen laborrica programo. Hartm.ann, )a sekretario de la LKK, . promesas 5 laborkun-

gi

sidoj~

Sekva_s dankoj, laiídoj, deZ;iroj kaj gratuloj. Kaj s-o~
}gbrl.ickér ne· povas ne raktlnti .Ían áile'Kdoton .pri. hundoj;
ptÍ kiuj Ja kon~res.anoj,' malféli~a., tié ·SCÍas; ' CU tid1, car

oni ne scias, kiun la ·"hu~doj re-ptezent~.'. Sed ankaií ti u ·

malágrablajo "'pasas. S-o P~bt, )a -gal;mta c•franco, dankas
¡(!.} lá LKK, áJ s~o ¡3te:iner kaj liaí ñloj, al } o Frey,; al ·
ciuj , ciuj, ' ciuj . . Kaj al la carmaj kunlábqriniinoj 1i én-.
manigas florojn kaj sútbmigas lclsojn. s '.
_ '

indikojn al 'la aganfoj. Ne st.tficas ci-rilataj artikoloj ·en
la Esperanto-gazetoj - unufoje -jar~:"-ni povas paroli pri
niaj »doloraj demandoj «, kial do - :cu senpripense; cu
i~tence - oni senigas nin je tiu ci é])lo?
'
M' · La programo de : la Univf1rsalaj liongresoj devas esti
sangota ~. Ciutage . - · escepte la ekskursan tagon okazu
la:borkunvenoj ku~ programo, fiksota jam antaií la fino
de la jaró, la s ·on:rera Un.iversitato okupu sin per popularsciencaj tem~j eki. .en du poottagmezoj, dimancon ni dedicu
, al la ekkono de la kongresurbo, unu: posttagmezori okazu
·fakaj kunvenoj, prelere ·ne multnombraj, sed nepre serioze

antaiipreparitaj, vespere teatro, koncerto, literatura -ves_
pero, balo k. a.
Ni provu foje tiel, la rezulto oerté esfos bona. ~ Al
menaü ni sukcesos aten.tigi la g~etaron pri . Esperanto
"' ~ief · kulturmovado; . kio' ne 'estas t=1bla en la .nunaj cirkon' stancdj. Jam tro l~nge ni klopodis imp:resi la gener~lari
publikon la oficialulojn, per la ekstera pompo de. niaj'
~iújaraj Esperantaj dem9nStracioj, ni for1ast.t Ci tiun vojon
kaj 'sekvu la ekzemplqn.q le la aliaj seriozaj internaciaj
ko:Qgresoj, kiuj estas taksataj lau <la farata laboro kaj ne
laií ekstera brilo e:femera.

PARO LADO

· ce .la ·m.alfe:fma.·kunsido , de la ·V iena Kongreso
-

Leo Belmont -

Mi supozas, ké, mi alvenis . la Kongreson .por sal utí
vin varme en la •'noi:uo de · l' Varsovia LKK, iíwitantan
vin . kore, éeesti ~n la sekv;mta jubileá·:.Kongreso; . en Varsovio.
Mi , su pozas. · ke mi alvenis, car en nia tro sa~a cpoko
de '1' teorio de i:elativeco Einsteina oni devas paroli singa~·de ¡ estas eblé, ke mi ie!)Íis en Varsovio kaj la tuta
Kongreso Universala ·á,henis al mi. Pro tiQ ci granda honoro kaj ;.pro ~i~j ,kl.opodoj )D,.Í dan,kas humile,.
Cu' tiel ~ cu alíe - ni .estas ·en •la ·· tre .carma ce:furbo
Vieno, kaj niaj poso), d.!ÍJ.k~' al la afabla: Kongres-'Komitato, 'estás ja()'l gisfunde stopitaj per elegante eldonitaj
kaj · Jre;c interesafc brosuroj pri la . inírindajoj de l' Vieno
hj ·' ~i aj .cirkaila.joj-; tial permesu, ke rili , -tJwJa nomo de
ciuj gastoj, metq liberan p:róponon: por gui inteligente,
ko11,1prenante la cármojri de ·· Austrio ~ni bezoaa.s multon
da tempo; do bonvolu p1·okrastt: la Kongre.~on per duono
da jaro kaj ·Ioki ~in en san;¡torjo, en Burgo nova aií malnova · -· ;senpag-tr ·kaj lukse, por ke ni ·o:portu,ne trastudu
antau ·la 'Kongreso' la t!ltar{ literaturon porkongresan. ·
Pérmesu anka.ü, al skeptikulo sepdekja,r.a, )'I'Í marki en
, p:aren tezo, ke veturi al kongresoj. Esperantaj estas ,iom sen:>e:Qce ..,G;ar eblaj , e.stas nur ~r.i, okazo.j:
.
.·
· Ai:i la kongreso ·estas •Cfek-t·ive tia; · kia .nli ·~in imagis
en fantazio; tiani mi ne bezonas vi di tion, ki()n mi antaiívidis per la okuloj ?e r !mágad_o - _Ai estus _ri_?r ripeto~
Aü ; la . ko.ngfeso -Jiea1igas 1om. pl:i malalte 1,ol _~u :rmagiS ~ , ·
né 'CSt¡tS ;dé h:ele cees,t i en tiu"'koagr~!BQ_:t;Jf.~ "ni:Z'poste dÍF·'
vastigu hejine malicajn ciklrnojn. Aií .fine - · la K.ongreso
es.tas pli fortuna kaj .pli belega ol ni imagis - (certe tia
··, estos, ki:el. mi j am antaiísentas, via. Kongr,eso) ~ kaj ni
"·J'.U~i~os de h.ontp, ,, ke nia fa,;ntazio . e~~~s tjel .Senpova bj
mizera -kontraú .la ·realo. ·
··
• .,
·
. , !&W~n, ·mi · mem devis .~peri ' en 1_?- .k.ongr~so :- e~_ ·
i:leleg~s mm la oferema ·V:p-so.na LKK; car ankau .·vi afable
.in vitis mio, por ke mi fru:u4estan p.~oladon. ~~ la inter1~onattga; Vl?.spero. ""Jesl vi , ir.b~is. min . por tio pMdestinita,,
kiel V1i'léranon, Or,atoron kiij amikon de Y MaJStro.
' Nu! :veterano in,i estas · ~. Ca.r mí d1ssu~.askaj po:lv- .·
i~as; aií~ 1!ble
· e ~>tas
.mi tute n a. estas
o de;' tiá veti
.,. 1\\.
,,.,
··se_vi a Kortn!ato
mi ·~tas .tre
"dankema;'· car per tio
k-aj :sensenee;
vi tamen estos ·
p ro - afableco

· lia. 'lingvo estas ma.lfacila ; tio sigúifas, ke tiuj, kiuj ·ne
povas ellerni aliajn lingvojn, ne ellernos bone ankau Esper.anton. .
·
·
Li sciis, ke lia Ji11gvo estas befsona; pro tío aukaií mi ,
mál]una a.vaco kun r.aiika voco, sajnos al vi melodía parol,ulo ·e n Esperanto ... Di sciis, ke lia · lingvo estas tre /clara;
car kiam pni parol-~ -pii kaprica fraúlineto, a(l pri' okkapa,.
.t. •e; -kap-rica . h.id-l!'ó':- ekz1stas ·in ter ili sub tila diferenco ~
. en sonoj.'C kaj 6: .._..._;¡
Zamenhof sciis trc hone, kc lía lingvo estas rica; car,
kiel Akaclemiáno kaj rnembro de la Lingva Komitato; mi
trovis kelkajn nebezonajn sinonimojn .. . ekzemple: se ni
havas la voiton pantofloJ pro kio ankoraíi la vorto édzol
1'amen, , Ja Majstro estis . ne nm· genia kreinto, de
1' Lingvo lnternacia , ne nm a'uto.ro de 1' Himno ·pri »Nova
Serrto «, aií prego al >> Dio Ne/wn:ata«, ne nur poeto sidanta sur ore-ru~aj nuboj, - sed estis li ankaú horno sobra
.., kaj psikologo.
..
Kiel psikologo, li bonege sciis, ke vera a~o, vera
amikeco, vera komprenigo · de animoj - p1ej elokVente
esprimas $W .F.· la gesto de trankvila dorloto, per la si' lento de bu{QcJ sin recipróke kisantaj, . per forta manpremo,
·per.,diven~C);jle .pensoj ~u ia ~jn vort.o . Certe Er·os liilio-ras sen vor:J;iio - per sagoj. Se junulo daiíre demandas,
cu l i pova~ kiSi junulinon, junulino respondas kolere: . ne
- kaj forira.S~aj kisas · alían senvorte. La .fr¡¡ZQ: »mi -volus
vin kisü estas~· -sensenca . . Sen risko oni ricevos nenion ,. eé
~bottatr'~~gofrapon. K~j; se · ¡¡ · kisis, éú Ai devas 'de~
mantij: kcu aítkaü mi povas vin "kjsi? " - ne seróu en
plena akademia: vortaro, sed kisu tuj . . . sen vortaj prepar~j!
.
, La membroj de faiJ!ilw , se íli . estas amikemaj inter
si, estas konten,taj sidante kuile ser,l paroloj ; La homÓj . ne
amikemaj. all ~ reci~roke indifercnta.j,_ de.v~s •senée~ bab.ili,
por. ke 1h ka8u s1an malvarmon au SlaJn . sentO)D ma1,amilrajn.
~. ·
· ..
. ..
· ' tSirnile, .:m d.'iploríw{ój komencas interparoli 'kaj' interkompreni~i per ' lingvo kornun·e dipJomata (supozu :.franca)
- seodube okazos milito. Se la popoloj iam inter.kompreni~.os , ..:.... kapitaJistoj resos darmi.
'
.
1 · •. Niá majstro tion booe 'komprenis · kaj dam . sia tuta
vivo.lí ' so~is~ - ·'naturé, lli,l prozo ,- pri mifite de éiui
paoo.j batalanto.j. Ankaü en versoj; en siaj s<ingQj pri ñat~o; li montris sian malproksiman celon, dirinte: »frat'
fraü>p. .at~ Jnkale «. , Tiuj J.i,a:j r idealoj . efektil!itis dum
la.: tn11ito ..tútrr;onda, en" bejmaj J,tiil:itoj jqt;e:t; klasój, par01ait.taj ' per -umi lingvo. - · efektivi~as nune, efektíví~os.

post;e.

.

. ',;

ur .lúaro la esP,e,í:áQ.tistoj hj :la es)Jerantistemul~j
pat:o1í 'pl:lt '1ingvp kómun.a, -sed' kisos· ~n kaj cirkaiíprenos' .- la militoj malapéros _kaj la popoloJ .rícevos.
bo'nán kaj dol'can mooelo~ de vel'a kunffati~ per a.~aj
~ut.oj - ~ ~r la v~a:j · l<ortoj ee de nia -~~ta ~aj aJfulta..
!ii&!P ·· ES~ ~.,t()f l'r
:lon; ~.nkoqngu . tuJ dmu . ~a
mttr'konabt_a vespero. .
··
·

ft

~

•

Post la meso patro Alberto forlasis la pre~ejon, pli
ol un u horon promenis en . la malpli, .hompleriaj flankstr.atoj kaj sur la marbo.r do; poste, pliforti~ante pri sia
decido, li -ekiris al lá palaco de Líhten'feld. h anoncigis
sin al Muravjev.
'
Kiam la lakeo -malfermi,s la pordon a.nta,u patro
Alberto, Muravjev staris antau la lito kaj ~emetante stre~adis siajn membrojn. Sajne la yizito vekis lin el son~o.
Lia viza~o estis malgrasa kaj flave verda, la . okuloj inflame sangaj.
'
- Bonan tagon, patro Albel'to - li salutis lace kaj
malbonhu,m ore la gaston kaj frosteme kuntiris }a matenjakon cirkau sia tendena kolo.
La monaho . apenau povis veni al li en la >enorda
cambro. Libroj; gazet<>j, vestajoj, skatoloj de cigaredo
kaj cigaro, boteloj por br.ando kaj vino, unuopaj kaj en
pli-malpli grandaj amasoj, baris la vojon 1 kaj lian nazon
kaj gor~on skrape atakis la acideta .aero, tani.ta en
tabakfumo.
• - · Pardonu , ke mi geñás vin, mi ne sciis, ke tiatempe vi ankoraü kutimas dórtni.
.
- Mi petas pardonoñ ,pro la malordo. Se mi estus
sciínta, ke mi liavos la honoron, mi zorgus akcepti vin en
cambro ko.n .veria al via ordenw kaj Fureco, Mi petas,
'prenu se~on kaj ekfumu. Cigaron,, &,u cigaredon?
- - Dankón , mi he fumas.
•.. ~ Iom .d a brando? M~ ankocaú havas originalan
Jwntusovska-n.
- Dankon , mi ne kutimas.
- M~ vere b~:~daúras·; sed ankaü envías vin: e ·,.
- Min? · Kial? "
- Kial ne envii?. Horno, kiue scias kontentigi cmn
sian. i!(lnson per la animo. Tío estas granda. ~f~ro, ~sll,1joro.
Ekzemple, mi havas multe da implrkajoj ,kaj m ;llagrabl'
aj'oj pro mia:f' sensoj.
Tiu· ~i sincera komunikemo agrable surprizis pafron
Alberto. Li pensis, .ke li de~os lukti kon,t raü rezurvema .
kaj e kruele vortavara estajo kiu eble sajr;tigos, k-e Ii ec "
ne komprenas la demandojn kaf skrupulojn.
-. Pro viaj $-ensoj? - _ Ji demandis mal~prone s~:~d
honvole.
'
e
,, ....:. ·Ho jes, smjol'o. Estas tero re multe 'da mal~grabl
ajoj pri tiuj .ci malicaj sensetoj. Ili estas konslante n1al- ,..
trankvilaj kaj deziras amuzon. La ok.ulqj dezir~s vidi, la
oreloj aüdi,· la háutq palpi, la' patato pisti aelikatajn kaj
kuriozajn gustojn, la cerbo k0nstante ~nsi, ;Ja korpo , '
volas volupti: Terurel .. . Sed sidi~u, .mi petas, se vij-am
<CStis tiél af:abla kaj lacigis vin po.r mip, vizíti.
·
Li , pr{}mis la manon de p.átro Al~erto kaj inter du
Jihro- ,k!ij -gaze~-montoj kondukis lin al graQda violkol? ra
fotelo. ·
'
··
~
e

,:¡

la, mut]~·,a~ r~patar,mr ir~

a íeneg'tro;' Lan"te {alas ·pluvo,, '
, ' gja peze fala pluiJihvualo
·
!lplli:J.aií spjr-a,s :kel:k:aj terca] lm:noj.
"'~ii gapas alekstere. ,-Qf ~iítlll),o
r:: krt:tela, sanga,vida sufokante
premas
gt;~r. go¡:¡. Sed ank'<>taü fruas
viaí triumfo.,. ho- fruktomurdanta
{lo:ttreta autuno! Ja ne ~iun fajron
kapablas vi ,estingi,_multaj viroj
·ribel ~rigardas al :vidlD l' okulojn:
-jen ·.en rigard' ilia: fajr\ de ·spito, . .
en .kor' jJia: suno de printempo,
kaj variPO >Cn la konstruarita- pugno!

la

Vespera so.ñorilo

..

-: Lali Blond ,-'.

l\fi kusas 6e 1' fenestr.o j.us -~ntai'1 sunsubiro.
En laca pi gro pálas la firniamenta fono;
kruela varm' julia kun süí()kanta spiro
eksidis'sénindnlge SOl~domo, ajo, horno..
Jaro •stel~ 'e kkrepuskas, fl~id-aréenta brÜo
borderas orfan nubon ~vebanlan kiel .balono;
deJ' . fóJ:a, .~fier:svelta, bíankvestá kampanilo
;-, niortante al mi ondas la .metal"longa ~no.
x'·--<_ ;:.

·> Soniera sono:tilo! Kia delor'- .senvorta

' -vek¿g!ls : en 1' animo .je r lánte lula ritmó l
Eri: koro vakse mola
kanto trist-akoúlá

la

animo

eo

§ul-

StJB MJi:CODlOJ
-

LA MANKO

-kun rida -kor':
»Mi estis vaganto
de 'jaro al jar' .
Nur ludo kaj kanto ·
jeri ' mi a far' 1«
An~eloj ridetos
kaj Petro ce l' pord'
Enveni min petos :
»Cio en ord' !
Transpa§u . la stupon
tra po1"da la tru' '
Kaj vian okupon
dafu·igu plu.
úar ec ni Cielaj
ne ..scias pri
Okupo'j pli belaj
ol tiu .CiL«

(Germana popol-melodio: Busserl is a
. schmwkrig Ding)

úu estas :jo stranga pli
Ol kiso? Certe nel
Nek trink', nek 'man~o, tamen
Al ni bongustas tre.

~¡

Por kio la skribista plum'
Bezonos horojn cent,
Oin di ras unu ·kisó duro
La daiíro de m:oment'.
Kaj kvankam ludas la afer'
De huso nur al bw',
Penetras tra la kor-kamer'
La tiklo de la tu9'.
Nur unu mankon trovas mi
En ~ia franda ~u':
Ke ec post mil kisegoj ni
Malsataj restrui plu.

: VAGI, HO VAGI
( Melodio de A. Neilendorff:
»Wandern, acli wandern«)

Esti vagant'o
.
duro tuta la jar'
Kun ludo ka) kanto jen mia far' 1
Tenante nenie,
lau pláco kaj .~u·
De tie al tie
migradas mi plu. ·
Neniu min konas, ·
sed kie de .mi
La ludo eksonas
· kun 1íantmelodi' ,' ·
Amikoj ne mankas
kaj ~ojo 'sen ces'.
· Per kisoj min dankas
knabina kares'. ·
Busét-oj . an~laj,
cu scias vi . pri
Okupqfpli helaj
ol tiu ci?
Kaj kiam iros
cielen mi for,
Al Pe~ro mi diros

Karl Vctnselow -

Kaj kiarn vi · kriAos en dormó~
Oí ·son u kun .mara hru',
Qi sonu kun fo.rt-o de stormo
Tra viaj so~~j plu.·

LA

(Melodio de S. Scholtz:
Hoho, ,du stolzes Madel)
i Car vi ~in mhlatent~s.

.Cti vi, fieruim:•, ··
· lmagas, .ke mi sentas
Afero ~rava ~in?
·úu ·.eble . vi ne , v.l.~a~
Kai andas? En ~á:Ik~; r
Mi' l,!;antas kaj . mi ridas
D~ via pl'eterpaA' 1« • ..

NINA

-

( !tala kanto, melodio de
G. 8. Pergolesi)

. ~ . Nur poste é'ima-spire
Mf .star.as en angl)l'!
_ kaj viAas kqrsopik ·
La larmojn de r okul'.

Tri tagojn mia Nina
· Él dormo senfina
La .dolc-okulojn du •
Jaro ne malferinis plu.

RENKONII'O

T~i

tagojn miari pléndon
· Kaj ploran · aténdon
,
Si en .ci tiu: mond'
. Jaro lasas senrespon.d '.
N{ljharoj, !télpu kaj venu vi,
· Vehu al Ai kun .fluto

I(aj h~rpo kaj liut-o.
_K.aj · kanta melodi'-; ·
'Por ke vekiAu ~i

ELKORA .QIRO

FIERO

·

alia;;:~·éiaspecan s:ensencan kaj senenhavan _nomon · kaj ili
esta$ fieraj pri tiuj _nomoj, unu 4iras: mi estas franco! j ..
la alia frapas sian hruston;,Ji es~ germano; la tria estas
anglo, la o~( vara · ruso; la blank'ulo estas fiera, car· li est*
blanka, la :eiírópano,. ke li ne es,tas.. amerikano ... kaj por
ciu. el · ili Macedonio estas tro ,mal vasta. La franco devas
redoovi . ankoraií iom ·d a , tero ,
a~glo sentas sufican
trankvilon, la ·germano sufican potencon . . . mi do ZllJUOS
al ili. kanteton por tiu propesio; .-sed Rro ti u kanto ili
surditos káj le~:nos; ke ne nur sur la teto .oni povas
vastiti per troavida uzuro kaj malhonesta nesatigeblo,
sed ' éstas abunda lokó .p or ili . ankaií SUD ia tero.
Li .moke kÍinis· sin super la monaho: .
-'"-- Cu ·v:i: estas kontenta pri mia tasko?
: - .: pn~n ... -murmu:r.is malespere patro Alberto ter·ure, terure!
Poste> kun .iom da espeJ:a rideto, la jena ·demando
rompis lian .;malgajon.:
- Sed lí:ion kúlpos ·mía kompatinda "adepto, kion
Vl VOlas de si?
~ La eta Klotilda? -:-. ridis Murav'Jev?
· La monaho' saltlevigis kaj ekprenis la manon de
Muravjev.
.:....,, Simpla, 8enkulpa •)afano . si estas.. · Venere,. m:i
edt..ikis sin . ..Si povus -esti bona horno, plezuro por Dio kaj
ciuj sanktuloj. Kial oni devas sin malvirtigi?
J?atro Alberto sentís. kurí terúro la ekflamon de fajro
sur la manÓ de Mliravjev.
- Tio •. estas detaldemando.
- Sed":.paróluJ pri ~¡ " '
· - Vere ne indas.

la

bra:kon li

·. ,t':.

Pri cikonioj. Jam anta u jardekoj la kontraustaro . de
la cikonioj estis ioin suspektinda. Tiuj antaüe tiel •diligentaj birdoj komencis neglekti sian . taskon kaj la ian1
pxosp!:lra entre.rreno. qé ~a in!~t~an~por.to! l.aií la aserto
~e gtandbarhaJ, malJunaJ stattsuk.tsto;¡, .kiUJ tute ne povas
he_lpi pri tío, katastrofe falas. Oni prons motivi tiun nekowpreneblan san~on per la filozofemo de la c;ikonioj:
Kja'J: · oni alportú infanójn, se oni baldaií .repasos ilin en
la faiíkon de la plej kruela besto, la Milito; sed tia argumentado estas hí.te malfoHa; la . tasko estas tasko kaj ni absolute ''atendá.s la pliboni~on . de la. cikonia mm·alo:
Kvankam apkau ci-somere mi 'ricevis rnaltrankviligan
informan pri la juna generacio de la cikonioj. Ili tutsi1Dple ne obeas, ec kontraústaras. La ai:aro okazis tiel,
ke la ornitologoj deziris solvi - helpe de la longkruraj,
longbekaj kunla:borantoj - un u . el la ·plej belaj kaj mirindaj sek¡-etoj de la tera viyo, ili volis solvi la legon deo
. la : ~irdo-migrado. Dek. nail junajn . cikoniojll trusorne;re
'oni tra.nsportis per komfortaj aeroplanoj el Germanujo
á1 AngluJO. En Kent kaj Skotlando malavaraj, amikaj
manoj pr~tigis. al. ~li ondliniajn . ne:stójn, ankaú la s?mero
abunde pnzor1}IS 1han stornakorí ka] ham mezé de augusto ·
la 19 cikonioJ -ekflugis al Afriko, la ornitologoj, ,kvazaü
lau komando, malferoiis siajn Il'()tlibrojn kaj ,kun eksciti~o
atendis la novaJojn.
"
Dum unu semajno venís nenia scügo. La sciencistoj
elkalkulis, ·ke la cikonioj flugas minimume jam SQ.,Ptll' la
militflama Hispanujo, kiam ,subite koledprucaj telegramoj
ekzigzagis, laü lciuj la I9 cikonioj ekstrikis, ili somerum~
en ' la bordt.egiono de Suda Anglujo kaj sin b'anadas. Q.is
ni.¡¡. ' gazetfermo ni ne rioevis sciigon pri ilia formovi~o.
Ne utilas pelado, bruo, krio, geno, la cikonioj n~ v01as
ekfl~i en la direkto de Afriko. úu eble denóve la sama
teor1ó?, úu iliD tedas la 'sangver§o? Eh! Oni ne povas ·esti
sen~i~en~ala,, ec. se oni estas ci.konio. Bonvo~U: pripensi
gesmJorOJ Cikoruu, ke temas pr1 la sankta sCJvolo de la
scienco, : pri la . Scienco, ·kiu · ha vas. potencajn armilojn,
pensu nu:r pri 1a kemio, kies , gasrimedój nepre igos vin
fórfl ugi, al la plej 'Iligra Afriko, se vi longe daürigos vian
pasivan ribelon.>Ptipei!s~,tl
Fetsil

Ne ?tlel "-i ielieza ·
Sch'reÍber -

:._ Roy J.

Fajfante gajan arion, He~tóto malplepi3is siajn tirSuT la plankon. Fininte "Üon , 1r komenoi¡s
paki k enhav:on ord~¡ en kofron. '·Li estis forlasonta sian
hc:jrnurhon, 'Waukesha, Wisconsin .
J
Tra la malfermita fenestro ele la catn bro ·de Hektoro venís la gaja. ario ·de J:ubekolo. Super l<l pinto de ,
lt~ ulmarbo en kiu sídis la malgranda kanlisteto , k elkaj
lanugaj nuboj estis vídeblaj, &veban.taj , p"eskaü scnmovc ·
en la belega somera cieJo. La tero estis banata de sunbrilo.
Cíe, ki é oni rlgardis, oni povis vidi be1ajn J'oskisitajn
f1orojn en beJformaj bedoj, malferm antajn ht . okulojn
por saluti la sunon .
·
. .
·
Hcktoro estis perf:e·kte kom pa :·e bla hm la cirka:tüjo,
cru: ankau ti cstis en ~oja ekstazo. Ne nur pro la earma
natut·o de la tago; pli · ol tio. Lí s tarís antaií la spegulo,
tenadte s.ian . diplomon en 1\l m aQO ;_ unue li admiris sin
en la s~gulo ; kaj poste 1i turnis .sian ate;nton áJ la diglomo·. Tiú ci d iplorno, kiun li r.í cei·is la antaüan vcspcron .
(:e la kolegio, rememorígís Iin pri la lastaf kvar jaroj de ..
sia vivo. Knj li parolis laüte, kiel ciam, kiam Ji -eslis sola:
»>fa! K var Iongajn j arojn mi pasigis man~ante de
la arbo d e er udicio , k aj riun mi estaselek Lebla por instnu
grau:iatikon kaj sóencon en ·ÍU' gimnazÍ(Pde la stato. Nu,
mi sukcesi s~ kaj mi gajnis Ciajn ho.norojri. Nun, tiel l:>aldaü
ldel mi povos trovi agrablan lokon po1· logl, mi kómer¡cos
vcrki novelon. Se mi sukcesos, mi es tigrs aútoro. 1'iam
mi ne · de vos instrui. Mi ja nenia m volis
ti inslrui.sto;
mi ciam volis •Csti vcrkisto. Mi scias, ke .; mi estos sukcesa ;
oelcre, mi povos pasigi .i om d\1 te mpo tiel,; n-Ji havas ja
kvt\ roent dolarojn , . kiujn mía ooklo Hugo testamc.ntis
al mi.
·

kestojn zorgé

es

'»Kara maljuna Onklo . H~go, se li povu> esti tie ,ci
nun. ' Mi c.ias, kion li dirus: ~a knal)o , mi estas fiera
ke vi faris tiel bono , sed mi estos duoblc tid fi éra., se
vi pruvos, k·e vi scias lciel uzi vian edukitecon .
'
»Jes, t1o estas guste, kion li dirus. Nu, nun
devas '
:forvojagi . Mi ..ne ,¡ílu vólas logi tie ci ;· mi volas · avenluron¡.
M;i · logi~. en _ti,u••ci ; urbo . qrian tu tan v~.Yon; · 11o strficas .
Ho! -~ h ¡d , ~1~! : ba! Jen , !nij:].IU, enpakis . kaj wi ;uescia~
ankorau, kien mi iru. Ha.! ha! mi scia~ k~on ~ni fa1·G!J ; ·
mi bliude ~1e~io-·, u~·bqí'i _súr la l11(lpo , kaj kl~ 'aj~l gi e;~zs;
. mi i~·()s . « ·
·· · ·
· ··

mi

.Serc~te mapoll, H ektol·o rnalónii~is ·¡~ tntru;J ~J;I.
hitvon · de si a kofro,, ~iun :li estis ai'atrginta tiol orde. J\nc
li tl·ovis La nütpon kaj malt;aldis gil'l ·su\' ;la plaukón bj
S nl'g~tmigis 1,\ nla(l ~¡. Tiaín

li prepis krajooon el .si~ ~c~to- ..
J?OS(?_ káj fm·•\l<m~c la. l),kt,Iojp , l.i blinde ¡n.aUeyis la pi~t?n

do lá krajono sur la 'mapon. Kif·~ 1i J'el;llá.l!rrü JÍS la oku.,,
Jojn, 1i vidiS. kc la, diíinita loko ~tis Morta Y'\lo, C;f!if(:u:n1a.
. ·"
.
i ". '
· ~
.· ., •
»Hol « l! ' <ékkr:i.is , ~ La diablú vola; l~'á.;•.i\~ni~ pli ''ol
mi pebsis ;' tió esta ' ¡;nall:ion?-· .1\li p.~·o vos deamie. «., t ~·· ·
... K aj qen<?,"9·li pt'o-vl tiun ,Ói pie~(hm pof truyi fÍO''an ,
b.ojrt)OU. Sed ~ jé' ti u Gi "foi~ .li. ~u<~ll~''is .la · rajonp)lllon '
sur da ':Atlantari Ooeanori_:'. Vidinlé. Ja)·ez1J.lt(;m ~ dc si<; di1<1 ...
· hlopodp 1 li ekkr.ii :
' · '· · ·, ·; " ;;;
.~
, ·»Ilo 've·! Unue
ft

•

'

•

•

\

la.
la
li

·· tie.ID'9~;:·.Es~~~te tre. ·s#~kh,rati~na ~e..da pr~~~lluf ~e~:9'~~ta ''
novaJO, Jlektoro akoopbs la pto}>@non de.;la.;dua ~~ilomst?.
,., Y:espere. IIektpro . iri$ ..al .J a ..hejmo· . d~ : D-ro · ;I6t~¡mo: .
Ti.e. Ji :e~tiü enkorrdUkita/ ·lill la,'ko'lnfot'tan •malg,randan
hej.mmj.1fian) Jia1;lo_, ·¡a juna,qoktoro, "'okis sian f-:ratinor{

<:Peda."

·'

c.•

Enirinte hr ea1nbron, s{ tuj rekonis. lin.
,,Nu, nu ,, nu , liektóro :Loreko, kiel vi fartas( «
~'iaj . unuaj v_ortoj.
.
.
.
, , :Pp~t n;u1ltlt i:ntexp,arolp, la, _tri jun~J;j -(>ersonoj 8Ü;li~i~
ch·l~aÜ 1a . t~blo ·hj mang\s la bonégan ,·espenmmgón
kiun P·etla pi:·epaí:is. Dum ili mang.is, ili di,< kútis kaj interS,ijJ1gis multajn tr~vivajojn. H~kt,oro diri~, ke li vendis
sián romanan, sed li ne ricevis tiel multon kiel l:i esperis.
· . Antaú ol ili finis •la mangon, , J:lektoro konstati~,
ke li esta~ Cl1~niginta al 'Perla.. Tío estiS" -cvidcnta, li rogigis

ll

.

ki aro . ajn Perla parolis al li.

·

.,

Estis facilc pgr )u enamigi al ·Perla. Si estis :juna,
m~zalta, .kaj 'tre .·'bela; si havis r~;~gbrun:an ,harai·on, deli•katan : mo1ari haiitort, hrilajri avelkolorajn okulojn, , kaj
dcn'tojr,i kiuj konvenis perfekte al sl<r: nomo. · Ph:te, tiujr
ci gentoj e~tis vidt%laj lnter du naturaj berizJ·ti~aj lipoj'
Sia, korpo, kiu estis kai\ita de decir vesto, ,,estis' .guste t.iél
bela Jéel sia vizago. S1ijn.is ankaii, ke si admiras Hektoron
n.iulte, "kvankam li estis ¡¡e t_re belaspekta. Ebl:e, b.r ·li
.e,stis tte inte'resa kaj g:entila. · . .
.
Fininte ~ sian mangon, la kuracisto estis vokita ..pe.r
tclefono · en hF karnpá:ron, por personigi la cikonion.
lüant ht · doktoro -,forirjs, Hektoro pensis, ke· ne ..es tus
deClí resti .solee{) kun Perla ~[l'" sia hejm.O, tial li diriS,J k'!l
ili . ~TOtT)erru.: kung ··al la 1a:go. ' Perla · volonte akceptis 'Sed
anta~e · si lav1s ·xa , piadoju . Rektoro helpjs sin; li visis la
pládojn por • . ·
.;
.
.·
.
A,l
apud Ja lagon, Hek!oro kaj Perla , sidigis
rakontis al si pxi La Benita }lekulo,
~;; ''": .•:l\"'1-:'~"~.~,~ gjs ·la, fino •.. P~rlg ,estís tre )n;te.J:esata. de
mankiS .al ili temo . pri kíu. paro!J.
--...."'·'"y' ,._··
· ·· de 1Jiektoro 1estis. tte iaa;Carona.
f¡¡1non -k~j' la ~iéaj.on,_ kiujn :l;i .stre- ,
. ..

'vivas kaj

'Venís ti(;ln

~;,,"'-··· ·"'

..

ji~·

"'··

..

._.

-

.-r·

.

, , FariJ~n, f;J.~ila, fariliris.
Ü~u sa1tis "al . Ka~e'
Kaj
,al Bape'. >- .

1;.?f,,

}>

~

.,_.

• •

•
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:Unu,:_ ki~l la. omleton, ·
-·
-_-,_·-:\:.
.,
.JfiFlis korpón de Kade ;,
Dua montris grandan preton
-· ,. .~~ ' ~,· _,, ~
Ok-uptgl pn .Babe :,
. Cifis ' sía:n .~ koluineton.
J<'~il~n, ' ~fá~~Ia, '' 'fittlleto:ri. ·
»Mo.rtaS mil « - tiel 'Kade'.
_ ) ti.el
.,~---..

'.

~_,;
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Ver, oj kaj
~a · vivo

vér~istoj

de·.Dostojevsldj
.0·

· lA1 vojo al Dostojevskí.j
.
. ne estas
.. facüa, sea

11.¡. medtl).,S
1
6
~ . J. ...

la penon, ec la tormentan, car per ti u tormento la anirrw n
puri~as, malpezi~as. »Li vagadas en dezertaj regi~)noj - '
diras iu kritiki to - se~ lia sorca vergo ciam sentas Cft
la profundo .la ~a 1•man fonton de la bono. « La plej.
morna verkisto li estas ;. doloro tordas nian koron, tiom
hurnHigi taj, tiom · rnalgajigitaj estás liaj figuroj. Sed al
tiu malgaja mondo radias varmo pe ie, de interne: 'la
varmo de la kompato kaj homamo. Simbolismo, fantasr
tiko kaj naturalismo plektigas en tiuj verkoj , sed la
efekto estas plena realismo ce tiam, kiam la rakonto atingas la plej altajn pintojo de la mistikismo.
Kel~foje ~ li skribis en leter9 kiel seka . herbo
pluvon, oni soifas la kredÓn, car en la lúalf.eli.co oni pli' ;
klare yidas la veron. Mi estas infano de m ia epoko, fil~·-
dc la. nekredemo kaj dubo , kaj veda)ne m~ restos tia~
gis la estingi~o de mia vivo. Kiom min turmentis (kaj ce
nun tormentas) la sopil·o al la . kredo, kiu des pli fortas,
ju pli multaj argumentoj estas kontrau gi. «
,
Ne, tiu ani.mo ne ~stis simpla, Sed ' Ja suges tian
forton de lia stranga talento indikas kaj motivas lía vivo
kaj la e voluo de ·li a animo. A'Ukau tio ne estis ciutaga,
. U1·binfano li estis kaj jaro Ia cirkonstancoj de lia
naskigo si.mbolis kaj eble deterroinis lían vivovojon. Li
oaskigas ~en. malsaoulejo por malri~uloj, ' kie
patt·o estas

lia

prenante la konduk-

.

t

kuracisto. L•1 ~enroj kaj suferoj de mizeruloj' sv~bas cirkali .,
la lulilo de la es:tonta 'poeto, kiun, neniu siife¡;os pri · la .
kuosento . al la , mizerulof kaj m:.\lrittÍldj. · ~iei studento
Ji vivas en la plej grand¿¡ . mizero, se~ ~a }!londo de l~
libroj lirt plene . kontentiga8. Eble plej forte iñfluas lin
la fantoma fantazio de A. ·T. Hoffmann; Dudek kvar
jawjn li ha vas, kiam li Íorlasas la .ingeniera~ profe~Í,Il~ ,
kaj dedicas sin al la unua tomaoo. Lá malfiéuluj, rakorit9 ·
pri senplenuma amo de gr.izulo, rikoltas eksterordinarap
sukceson kaj _ > mallaüdojn, sed ciuokaze ' sensacion. Tamen IJostojev~kij pe ri~ig¡¡.s, >Ce restás loJ?.gtempe ¡¡ ~ghemo,
kaj, -Jau ti u modelo, mizerulo. E~ 1.8~8. li multe okupigas
k¡¡j diskutas pri la sÓcialismo, al · kiu•, li pre'tendas ¡>Or '
Ruslando specialan s·encon, d~v;enintan ella !ieaj .~radicioj .
-~ Strangel --:- •cu ne ' tiu . ci ' princiJJO komencas pli :kaj
pli gravigi en la v'iv.o de ,tiu ~moderna lluslando, kle Dostfiapar tenas al la tro dorlotitáj nomoj. Ti u ei'
jevllkij
intei·esigo pri socialismo preskau estis pripagita p~r Ji¡¡. .
vivo. Li kaj la aüaj »konspirap.toj « estis kondamni~aj je
m orto . . Oni gvidis ilin al la ékzekutejo, donis al 'ili ~a
krucifikson kisi, sur:rnetis · al ili lil. II1Prtvesf19n kaj :,
t. é.
en la lasta minuto 'alvenis la amoesiío de. la
okjara punlaboro _,en Sioer.io., La• konsek.vencojn de tinj ·
minutoj la tuta pósta vivg eJe Dostojev~kij ne povis, ~Ol';
visi. Sek:vas epilepsiaj atakoj kaj skua transformi~o de ·la

ne.

caro,

, !facilanima juoulo: ,hmoili~o ,k.aj launa ktinseoto. Glitvetu~ilojJJ>orta.s ilin.·al_Siberio. K1<ardek-gr~da ma1varmo.
»» ••• Ni? halti~ ce la ÍÍ!Do de Eiiropo kaj Azio, anta!) ni
Sihério kaj- la . mistera' .estonto, málantaü ni nia tuta pasinto; :estis ege malgaje;. mi ., eklannis.«. Nun: · ~'esjara
-suf.er.o"'" ·en malpuró, ínter ne-homaj cirkonstan¡;oj , kiun
mildigas nur la denervi~o antaií la epilepsiaj atakoj, kaj
la · hf?spitalaj · ~agoj, --- ,k.aj la rpin¡tdo ea la prgfundo de
b mize.ta:j _animoj. ''·l\Ec inter :J.á: in.u rdintoj mi · trovis
homojn« · _:_ .1¡ ·ski1bas . . »Mían ''fempon mi ri'e pásigis
v.ane. « Nun ankoraií du 'pli "liberaj' jaroj en Siberio, en
duonprimitiva urbo, kie lin kookeras amo kaj felica amika
rilato kaj . la revivigo de la' eblo legi,':' legi, rékompletigi
si a? ktiltúron, kio' lle ..estis · f~l3bla en ·· la kruela vi v<J de
Ja pQfib_irako. Kaj ·Íi"' eklaboras: lia plej grava verko el
ti.u periodo estas
l>'Notoj el la -domo de mortintoj «,
(memoroj · el la pundomo), sankta verko pri la homaj
suferoj, mizero, nigraj bildoj sur giiza fono kun la varieco de 1' lof.ei:o, kien .kortuse versigas foje-foje maldika
radio si.e la ~ia s:u,olun,:w. ··:Fine. en 185 7 li edzigas al la
jáll) délonge amata' ' virino, en '' i8~g li povas reveni al
Petersburgo. Lía edzino mortas, li : ha vas, pro familiaj
kaüzoj suldojn, kiuj lin sufokadas.,
Liaj nervoj ruini~as . Nun sekvas elprovo de ruletsanéoj;; ia sekvo, komrreneble, · estas financa bankroto,

.la

,sed literatuta rgajno: . la >> taglibro ,'de ludisto. « ;~ sed cio ci
!is i.mi estas"henio: nun naskitas ideo pri giganta verko,
pi:i la plej konsterna analiza .,rqmano: »Kulpo kaj '[?Uno «.
Ne eble skribi nur kelkajn vortojn pr.i tiu ci libro, same·.
kiet ne pri la aliaj grandaj verkoj, kies ciu meritas kaj
rioovis apartaj¡n studojn; fikte, se ni nun vol-as daürigi
la biografion de . Dostojevsikij , ni de vas konstati, ke l:i
vifiakoüto flu~1s. nun en grandi0 zajn yerkojn, .,. - .pensn
núr pri 1a »ldietb, Fratoj Kqrainaz'Pff t<'.ktp ., ~is la'morto
en :I88r. forpus'as ellia mano Ia plumon, en túherkulozo
mortaS. la plej konsc.ienca, demone inspirita verkisto de
la malfeliculoj , kiuj Jelici~os. Kredis tion, kun profunda
kredo, la sankta poeto de la h.oma animo: Teodoró Mih\ljlovic Dostojevskij.
.,
• e,,
»Se mi iam ·estis felica, mi estis tia ne en. la ebriigaj minutoj de mia unua sukceso, sed kiam ankorau al
neniu mi montris mían · manuslcripton. . . ti~m mi , anko aií vivís kuné kun miaj figuroj, kiujn mi mem kreis ...
mr' ainis ilin, k!Vl ili ~ojis, malgajis; ec kelkfoje mi
ploris kun ili en sincera doloró. «
Kaj la plej ;·granda mistero de la Dostojevskíja arto, ·.
estas, ke la tutaP tormentan plezuron de lá kr-eo oni travív~as dun1 la ·legado de tiuj ne!orgeseblaj ro~anoj.
~+.

F. Sz.
diplomito Ae la Karolp-Kolegio en Waukesha,
Wisconsin.
Kuracistoj opinias, . ke la cerbomalsan •co de
la junulo estas nur pasema.
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La vagonaro al Medio a el-Sugh~]a~áh ~enfine , ruligndis tra ·Ja, varmegD'. Oi· esti~ trapasanta dezerton, ear Medina el-Sughajaran kusas for de .Ja. Nila valo, en la nor$1 ~
Ol·ienta angulo de Egiptujo ¡ tamen, tÍI~ dezerto ne estis
!4. dunha'Va · ora dezerto de la roníantikaj verkistoj , kiun
oni malofte ' renkontas; · sed roka 1 · kruela, grize mortega
jnfero, kiu 'rebatas la lumon kaj varm-on al la. okuloj.1
káj sendas riubojn el polvo tra la fenestroj de. la vagono.
Mi fQrjetis tedite la Bourse Egyptine kaj la Egyptian.
Gazette, kiujn mi 1'-stis aootinta en Kairo, kaj rigardis enue
miajn malpurajn manojo kaj vestojn: sur i)io polvo karba
kaj .polvo dezerta; ec ínter la dentoj grincis gruzereloj.
Mi malespere svi~adis,_ kaj deziregis, kc · mi .ne estu pro- .
mesinta vizití la esperantistojn en Medi:na el~Sughajar~.
Kelkfoje oni ja tro o fe ras por- la ¿movado. Pli utile ~i~i
hejme kaj yerki entuz~asmigajn artikolojn, al ;fa:ri entuz'i·asmigajn paroladojn en apenau k<>nataj urbetoj. Mi
únt¡n'isuferis de la nervostreco k.aj laceco, terure oftaj en
Egiptujq, kiujn . ka · m ~oqye¡s~qo,·.e~ '.V it1íg);J'>1, J9uu.<la-·kmi-~
parólanf.(('n~i d.uone ,J,¿mpreml.s, ". · ·. :. d ,· · · ''·
· ·La dtHI horo, la tÍ·ia; kaj mi soifegas, sed ne kuragas
mendi la doloegl!n gaslkvon, kiun oni ()ie- vendas en Egiptujo. La kvara, kaj ankorau ni ruladas, senfine, seninterrompe, t:ra t.iu grita :fornó.. Je la .kvina, .subite,. ni -.ekvidas
grizan urbon , super kies tegmentoj kclkaj palmoj senespere sin klirias. Polvoza urbeto, kun ·. domój duetagaj .
el gthaj' kothrikoj , kun stratoj ·' mallargaj kaj, unuavide,
seubütikaj. La urbeto aspektas ne:finita: ofte la dua etago
de la domo estas nekomplet;¡ , . br eluzigis ~cla mono ant¡¡~
komplctig(> , kaj ankat"l la traboj elstarántaj el m plataj
l~gmentoj kaj muroj sajnigas domujn ·ankOl·ai:í konstru- "
atajn.
Sur la :perono, kie fine 'haltis· la vagonaro, trovigis
0·1).1' au hpmoj ,portantaj eiíropajn ve~tojn kim fezo; mi
prav() S1Jpozis, ke . jJj -estas . m.~a,j SiUUidcanoj. u~IU CStÍS
granda vixo ' iom dlka ce :J: talio, ktín 'ridetanta vizago:·

•-,_.•-"~

grizaj haroj, kaj malgrandaj, melankoli.a:j.,okuloj. La., alia- ·
estis malgranda, kun hakila viza:go, blinda en: unu dkulo·
pro ,9ftalll)io, kiel teruráj miloj díi egiptój.
· '·· ·~ ~
La grandulo sin · p_rezentis: Ghobt:ial Nesim,~ prezidanto de la grupo. »Ni havas .grandahonoro de vin akcepti'
en nia ..u.rbo; ·sinjoro. Vj estas tre gen tila.«' La ,c dua sá1utis,
m in arablingve, :kaj mi. respondis. :per la ·konvencia >>Saj-·
d(Ih! Ezajak? .... E.l-Hamduli[lahl ·sa\utonl Kiel vi? .. _
.
Dank~ al Diol «
.
··
,,.
" ·
Lau la kutimo de tiaj okazój, ,.mi trá:inar8is ~ l~ stta-..
tojn kun ili, provante samtempe aiisl<ulti ilin, '"'koQ~ene ,
respondí, diveni laü kiu vojo ni devas nin turni, kaj eviti
lá .kamclojn kaj a~ enojo· sentene pa~anfajn meze d.e 1\ hom-amaso. La 'Stratoj .e~ta~ senpav'imaj, faritaj el polvo kai
sa.hlo, kaj ()iu dorpa!lo .kutima:s. jeti , siajn . rUbajojn kaf
malp~ajn , akvojn sur la vojon, "l?lej bene ' listas · llladi
meze de l' vojo, i)ar tie, estas m,alpJi da. kofo. kaj, oni x:nal:.·
pli riskas ricevUikvlijop:. sur la kaporí. '· ', "<· ·:. ,' .. ·
·, .--Fine .. ni ,a·tmgiil • la ~doiJwn - ·de s-ro. GnQh~iaJ; ( gra:Qda
·· domo, luksa Uu"i _egipta gusto( ,kun mur()j .hlue ,,kaj rozkolorc farbitaj .' Interne estis Jhalyarmete, •,kaj hn longa;
.suspiro, gentile ,· kasita , mi eksidis sur •:hla.rika )nmapo. ~
Nun mi -- e~vidis denove, kaj I9el _Ciam, gtiis,.;b cgip~
tan '·gastamon. ~ 'Vokinte servistojn : niia ga_s~iganto ')nsistis:~
Ill<\JtU, don,i al m'i .kafon, •J.imonadon; k:ukojn 'kaj l:)jsk~it~jn: '' ·
Li rjpetis plurfoje. la .gentilajn sálutojn, . sen kini . n~niu:
- ec nu plej intirnaJ amikoj ..:.:._ ;renkontigas en Egiptujo:
Kiel vi? Dankt:. al Dio! Vi bonoras nio.' Estu' bonvena!:
Cu vi sanas? Ci tiu esias -~ojega .tago por mi. Í)¡u;¡_k' at
úiol
,.
,
..
. ·
'
..
·
rie :c·.tre> kotekta, 1 s~d .flu;.< Espexaxho;. .
Li parolis
kio mirigis · min, ~;u: Es,peranto estas lingvo, tl'e fremda. · .
per 1~- ; raolingvanoj , kaj Ghobrial ne tre ,bone kompte- ·
n1s la ariglan k'aj franéán'lingvo'n. :Mi ek:séiis poste} -ke ·
nur lia emopa a:lkrocigo al Es~anto ebligis tiJIIl fluecon~
. Dum ni surface plroladis, mi povis lin pl~ oone

:en

'

.

'

'

i<l'

<'

"~

sor-vis oiujn iliajn r~spóndoj11. lli estas ' ,miaj fratój' pli
.
.
ol miaj samlandanoj. «
K¡on mi povus respondí? Kiel anglo, .kiel esperant-·'"
isto, mi n~ volis ·aprobi plendojn ., kontrh.ií la ~:egistaro ;. ~
mía rolo devis resti seye:re neiítraJa; Aliflanke, ~u rni
povus piedprerrÍi ' liajn karajn iluziojn? Egipto ne povas,lfl
koncepti ·d a stormojn facile vekitajri ·de páfrioti~.rno, de
ekonomia 'konkurenco, de nacía honoro, · de, ·blinda rasa.
fiereco, stormojn , kiv,j povas dett·ui la pacan laboron de'
la esperantistoj en unu sóla nokto.
·
' N u; mi gurdis la ·kutimajri banalajójn de propagandistoj pri progreso, internacia· amikeco, registara subteno ,
univ.ersalaj kongresoj. Sajno li estis kon~ta.; eble io en
mia voco sciigis al li, ke .rrii trovas lin simpatía, ~e 1nli
kunscritas kun Ii.
'
~
· ·
·
·
Kaj efektiv·e· Jni kunSentis kun lit spüe ' mian' scion,
ko }j troigas, ke lerni Espe~anton por nc :paroli sian .gep.a tran lingvon . (la · araba lingvo es?s .jani ,, vere la ~repatra
' lingvo dé ciu kopto) , tío estas ía:ntaziajo, kihóta absiudajó:r
V~re , kc en Egiplujo ankorau· estas rehajoj de ' relig.ia~·~·
fanatikeco, ke la n;Íabometan<>j · ánkorlu'i malestirilas la '
koptojn kaj malofte difinas al' ili benajn posfenojn en
ofioejoj, minisferj<~j, 1aborejoj." Tamen; sub la ' konstanta '
prerho d·e ··okcidentaj kulturo,' inventajoj, acienco, la fanatikuloj .perdas srade sian influo'n; kaj mi sciis, ke miaj:'
mahome;tan<~j amikoj ,estas tion1 pacamaj · kaj bonvolaj,
.
·
kiom la ' kopiaj: · ·. . '
Sed mi 'sciis ankaü, ke estus neeb1e ' komprenigi al
Ghobrial la absurdecon de · lía dezi'ro; ke sé mi rezonadus''
k un Ji , pr.ovus plir.aciigi li.an ·vidpunkton, mi rwr vundus .;
lin profuncle. - kaj senutile; kaj eble perdns 8-ata'tim
amikou.
'
·
·
Anstataütl, mi clit.is, ke pcr Esperanto rhi :tro:vis ·miajn
ple,i, bonajn amiko.;in en freri:tdaj landoj; ,,k"8 .: mi estas .,,
felióa, parolante nian lingV:on, car mi ' scritas rhin egala
kun oiu h'OmO; ke Esperanto '• instru'as respekti:' ..C¿gaJ,e la!
homojnAo éiu taso kaj · oiu religió; ke esperantístoj . estas ~
cie fratqj . pa~i!laj.oj nur párte veraj; Sed . kion ali~n mi y
povus diri? .
·
.
. · Li darikis min , hazau r~i ' estus 'móntri;:;ta al li
-g~mdan favot'ón; kaj ni li:is al niaj 1iroj, car li ' disp'onigis
·
al _m:i la ·liton de la :filQ, kiu studis e.nKáiro.

tlum 'dl:t ho~oj. ·Sed Id~ ·esta~ via ·opinio
el filología vidpunkto? ·
,, ---:- Al mi:
placas. nur tio, ke '. en Esperanto
kas la d'iversaj genroj kaj , ké ci11, substantivo 'firtigas per -o,
Ciu adjekti~o' per -a. Sed oetere la konstruon de la Iingvo
mj p piríias! tre sprita.
· · '
.
- ~d cu vi scias, sinjorino, ke ' unu
la multaj
cel?j de ita lingyo estas': doni al la unulingvuloj proksimigantau l1elplingvon:? ·
" "

ne

.mm-

el

»obsedita ~ esp!;lraritisto. séd mi scias, ke si estas in~ektita
per la »Veydaj baciloj « · ~ ke ~i ~stos ei·i!fu. , qefendanto; de
la valoro de nia lingi'O, ~aj 'k~, l<~:_ adiaue dirita »gis· revi!io «
ápart-enas f!}~ al ·mi persone, sed al.ti:u lingvo, kiu redonis
la iielicor{ a,L~p uhaj senbeJpaj ·aniínoj. ,: . ·- ·~
··
;~·
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En Parizaj .Iit~;at~raj gazetoj aperas :fej!3-foje anonco
: alloga, · kies ti tolo e~las »Devt~néz .écri vain «., - · ·•
· · F¡¡.ri!u" v.erk:isto) ·•· ' ; · · . ' . ·
Tem,as,· .Prf ~o~ .ke. )erta, frar~c~ organi~í~ »~~rnejo? ·,_ .
, po.~ ~rkll!lúJ« : efek,t~:Van . knr~o~ , ~e du~ ke~~aJ semaJnor·cm ' alr¡. (?·!} fangos v-ér.h to. Ke nema: mi_sko1npreno
estu pri la ·nóblaj celádoj dé tiu "lerñefo, jen c,1auvorte la

alloga aqonco:

. <·

'

•

>> Farigu verlcisto! << • ,
• , • :'"
»Vi h~v~s ideo]n ,; k~uj~ vi x¡{ pq~4s o;;prir:ni~.~a ter;no . ·
estas en y~ JUm matunftmta kaJ pnpenstta, cl. GIU VId-: ~ '
punkto.· V.t prena,~ la plumon .. : ,kaj antaií la blankií:
Pl!-pe-ro • vin .: kap,l~s . m~k~~. -ser¡.to de -P~~~ig.o k.aj ' Yilrtigo.
V! sen~as, k,? v1a c_etbo ~~J}ap~¡:w:ro ~stas egale..nia~plen:\j.
C10, kwu _v1 'kred1s or.d1gJta en . VIa kapo, dancas k¡el cJklono cirkal't vi. Pí:i k'io vi pensis, .ke gi estas i<aptita, , tio ,
.. '
• . . .
'
glitas poi' .ciam .el la manoj :«

.

»Ha,_ ki?,n mi ~aru, .:-· v~ ilemana'á.s) r _p~r pr~zcnti ,

kto en ro.u estas? K1el m1 komencu:?· .Kiel m1 fmu? «
. . ~ Ki<(jn_ turmento~n devas> enl! junulo sag~ k<tj 'decid~~mta , se }¡ sentas sm kvazaü v1ve . enm:asomta? Pezegá: .:
§ar~o tio ja -estas .en- vivkonkuro:Cc
· < ~; • · ''
·
. . »La le.rJ?e_jo ABC - · titolo vete tr~a ____.. ' liber~gas ·"
. vm el la spn:tta karcero ; prezentas en plena valoro · la
naturajn · ecojn_ kaj la akir.ila';l ~apahlori. ·Unuvorie, ~i
eerpas la. mak~~m umon de Vla mdivlil';Io . . Per la helpo 'de
. unika ka_] pleJ moderna me todo, ec . Jani .. pq,st.. kelkaj semajnoj vi spertos, kiom al vi estos facila, kio ...esfis ~is
·u un l'!ee~la. La. elek,t? de ~ortoj :P?r la es¡rri~o ., de v1aj·
pe.nsoJ, _ t~es m:d1go kaJ . kunhg~ far1~os. ludo _pot . v1.•L~dor
kiu estas ne nur ag-~.abla, s.ea .ankau prof..1tdona, car ~~
pljbooigas via:n situaáon. mnterialan kaj altni veligas vian : ~
respekton verkistan cc,
· ·
, . •·
· ·
. »Skrihll do tuj kaj , ni· sendos al yi nt1)11 ' detalhn :pros"
. pekton, kiu enhavas la llecesajn infórmojn. «
.
' Estas p!ej . ?w'TI'J:e e.n ti u st~anga · .anonéo 1 ~e ·~i .d~nas •·
~~plet:m listo~ k.un la .nomoJ .d~ ,1~ ,a~eptoJ•. kt';IJn tiu
c1 lerneJO epulús twm e frke, ke 1h a;bng1s verk1st¡¡.Jn · suk~
~sojn. Estas bedaiirinde, :k-e la valoro de la tie. eüitaj
h~roj estas tute ne ' kontrolehla, . Cár sarpe: kiel1a ..,t~tolojn
. ' de la \'Orkoj, artkl\u la noinojn de l:- verkistoj kovr-as tre
. pro;fúnda millumo; ka:j la san1an · S'oroon ha vas la ·cititaj
· J'!rn~oj, ~n kiuj -. la ·konc~rnaj 'Versoj kaj novéloj a~ris:
., Nt nmarku, ke la ' autoroJ estas •sen'escepte fraiilinoj, ..kio
-:- mi .pe.tas pardonol) - ·ege suspektigas· .la ,r ezúlton de .
la lern.ejo: .
·

Tamen, post dal)ra batalo Ji ~st~s venkita de la amo, kíu ;
car ~ estas pli .forta ol la malanw> havas la .~uracantán
povon de interpacigo. En ci ti u ..streca agado, plena do
Aangj~antaj homaj sort<>j, trovigas vico de okazajoL tre
bilcfecaj kaj-. pt:iskribitaj -~x: <Vivaj .koloroj; kiuj restas daiíre
en la ~eiQor.o. Tiel _ekz.emple la av-entura savweturo, kies
k~a~a entrep~eneínó kond~kas al felica .· veí:l·'ko, aií,,la
nskema, ruzortea 'fokoéaso be en la ~terne étorma maro;
la beleg(l, somerfesto ..kun sia gaja bruo ce ludo kaj danco;
kaj antaiÍ cío ·Iá ~randa ~m o ínlier Valfrid ~aj Tuv~, ?e
la utma _eksento ~JS llf. f!íh<iego de la plenum1~0.- KaJ kíel
V·e.taj. éStas kdf;l~Ur.itaj la chomoj i:neze dce la <impona pejza~o de !a ,maro, kun ties stprrnaj veteroj kaj clan~eraj
aventuroj' i:li 'devas éiam lnkti! Ili ·fiere kaj re.kte iras tra
sia · kruqa ,vivo, . sen evito, sen cedo, sen kompromisoj.
Kiel ;¡_jn maljustaj ili ;,povas esti, ili tam(l.tÍ amas en siaj
-agoj la veroq, kaJ kie· ili volas maljuston, ili Jaras tion
t~1te . Fakte, ekústas _
ne multaj _libroj, kiuj estas, atesto de
tiol senrómpa., belega - XÍV.oforto kie}
tiu rO~ll'aDO de
siroplaj _hoinoj en norda ~maro. Per ~i Jatl Hemriter
ricigis hu-lo.rilan lilieraturon per granda ·verk<> , ·kí.u pq' as
e ti kal~plita, 'lll)a gra_~daj kaj · ·r~sta~taj l.abo.roj de ;la
nordo . .-,
,_, ..
.-"
, ·
F ~ W. V.
HERVEY ALLEN: ANTONIO ADVERSO.

ci

s.ukoes1s, proY~s evíti Á:llen ..tlaman1ere, ké H v~mÍga!! Aá-

~<verson eri grandan ' komercd.oriion kaj .ankau alie. :venigas
lin
diver.sajn situaciojn ki~j postUlas rapidan agon kaj

en

~ner~!pn .. 'TtamanJe~.· ~ia_n hé;oon, ' denature. nur. oJ;>ser,v~~an, h povas :,pbalt¡gi ;U :. agantq, . se~ km,.·(s~gn¡i~ !)

;:fuie il!men venas ,al móndnfugo, al. med1temo kaJ aktiva
helpemo. · ».Ainu vian ·kunhoq10n pli ol "Vio mem!«~ tio
estas la devizo, k:iu neskr.ibite staras su'per ci tiu stre:ca
:verko.
, )} A:nioriio Adverso « estas cvoluromano. Sed unika
en ·sia :·speco p.ró :tio; ke gi n~ preze:ntas la evoluon de
l~ p~~ ~m aií de },11 el;Jiaj Sám~mpu!oj; sed, pet
· ha precJ.ZecG, Jtvazaií la ' aiítoro est11s cwn v1dmta · per la
p~opr~~j_ okuloj, g~ rak()ntas. ~a. trav_i.~ajojn de juna v_ir?,
km VI'Yl~ antau ph ol cent JaTOJ. La ·romano ludas antau,
d·um .kaj post la franca .re:v:olucio. Don Luis, ' hispana
..,nobel~';' .k un sia juna edzino . el angla komercistfal)lilio ,
.~ :Venas : al E'rancujo" kij " .mortpikas en duelo · la feliCañ
.. amanten' de. sia edzino, kiu mo.rtas ce Ja nasko de sia
.. ne:OOz·a infano.; Don Luis transdona.s .la infanon ·al rnona'1 bejo, kien gi kiel »casu adverso« alvenas. K:iel nun la
·'juna Adverso tie pli gtandi~as, venas al sia patrina avo
'~kaj· _post~ -iln malptQks'im¡¡.jn c landojn kaj • . koht~entojn,
kiel li suferas sub la malamo de Don Lms kaJ sub la,
~kazaj~j de/S:il!- vjv~, #ne gaj~as la ama~inon de sia juna~o KaJ pro' malfelica Ha:zardo mortas, bo 'formas la enllavon de ci ' tiu libro ampleksanta presk;iií 12.00 dense
presitajn PI\~Oj,ll: ~}'ri sipafe;oj , ma~v~tur~do, ]Fand~ kaj
. e tkomerco, IoteriOJ, ·teatro; monahejOJ , fllozofw, sklavo. ko?Jerc.o, -sor~ado c.e la p~iu~i"Vv u~oj,. kaj civili~uloj, gran~
.daJ ,kaJ malgra.ndil,J . koruptoJ: pr1 cw ebla, lúq , estas ,ka)
ne est¡¡.~ l.egebla én e~clklopedioj, ni sci~as pe~ la Ith:ro.
- en , ~leJ mte~s¡¡. mamero.; Talleyr~d, P1~t ~aJ. Fox, 1~
hankisto Ouvrard, .Mada1lle Georges, la his~J , gere~OJ
,kaj ankoraií aliai histori~ti personqj aperas, sed la .romano
pleje •ludas¡ kiei jilm qirite,.Úm pH ' :altaLhur:t~j r?~doj;
La Jiliro ·estas timige bela, a~undas de prófundsencaJ kaJ
• mondosá~aj J-imarkoj, ankau . ke1kf9je enhavas . humoton,
, 'bkaze ~'Portas .ankaü tíon, , k1i>Ii oh.i . n9mas IÜ;ióo, ~-sed
' heniam , i~4's .~~teresa .. Qi ·ludas ..en. la telJl.po. de la
~ post-"..a:le:A?, kaJ yelsreo !aJ ta:m.ep om pu., sentas}Iel n:\o, derna kaJ · aktuala, ke ec la pleJ malema leganto estas kaptata de ~ia sorco ·kaj n~!JÍU scias ~ial. Ti~tl esti~is mondi;.SUkresó.
, ..
' •· .,F. w. v~

nova, TÍ~ nrmo. Tamen, "la aiítoro volas': nur· montti, ké
· en\ ~a ·horno ·t:.a:talas , bona j kaj maJhonaj intencoj . kaj ~e
kiam la malbohaj intencoi venkas, la bona spirito belpas
sin,ceroe .. pdpenti tion kaf ti u bjna venko de la diab~
okazas núr .en son~o.
"
., · · '
~,,, < ,; Ni ~tezentas sur niaj -bildoj kelkajn scenojn el la
:·t mbntritaf teatr.ajoj kun la plej interesaj figuroj.
''·
>t'
,
BV.
' " NOVA DIREKTQ EN ' LA FJLMARTO. Se -~is nun
rii pa~olis pri tia, ni ci3Dl parolis pri la' mctnilero, kiel
pr,e;¡;enti ~a ~ilH.l.o~n3 .pri la ·re~isorad~, ~um I?ultaj jardekoj om. fi!n:ügi~ · nur. scenoJn te~trecaJ'? ·. ~~J la. f_ilmtekstovetkistoJ . dens fan longa,n VOJOD, ~1s ~li alverus a~
la'· pris-kribo de »griz.a« viy~ 'de ·sciencuh M:1 p ~rolas pp
.la filmo · »Pasteur « fabn~Ita de la granda úlmfareJo
·w.arner Brothers, La filmo brile pruvas, ke ankau ci.utaga
·. v'1vo puma de laboro povas es ti .same inwrese filmigita,
kiel la viro de la gtandaj militi~oj. Kvankam senintcnce
._;,..L{2,filmo estas certe .un u, ella plej gravaj pacifistaj .Ipani~'í fí!stoj, ldujn la: fili:harto. ia'm · pr~duktis. Ta.men mai~raü
·' la- intereseco de la scemgo, la filmo ne estus venkmta,
se··"la·.ralon de Pasteur ··ne , luduvla fama francá aktoro
Pau.l .Muni. EStas la scenig9 ,kaj !'a ludo de ci tiu genía
horno, ki-o faris la filmon tm)l el la plej bonaj, ~is nun
viditaj. <le ni .. Per Ji~l~aj géstoj; ,simplaj' vo~toj •. of~e pe~·
•sola n gardo li vekas. tian.- -emocton en la aiiimOJ, k1a lau
•·~ ~, .gis¡:u,m~ .st¡.ppzo eiítis . y.ékebla nur per .la m.or~o de la
bonu heromo, .aü per aha speco ·de la. rutma fllmscenaro .
Ago estas ti u ci filmo kaj . ni nur pov.as deziri, ke Warn(l.r
Brothe.rs fabbku an¡koraií multajn el la sámá speco. ·
LA GERMANA:J FILMOJ en la lastaj jari)j esiis
ab~olute neinteresaj;. ofte preskaü teruraj :pro la diletant.ismo, ptlr ki u. oni fabrikis ili:n. Vere,_ en la antaühitlera
-Gennanujo la filmistoj estis pr-eskau senescepte ek~terlatl
danoj, kaj kiam ili .estis forpJI.;itaj, la germ¡ma fi!mpro. dukto mal?l-ti~is ~1 la nivelo. de 'la .filmprodukt? de. tu~e
malgra~daJ lan,d,O.~· ~ Se ~~taJ hpmoJ. kaJ landoJ. boJkOtJ~
~a ~ germanajn fdmójn; lli. ne perdis . mUlte k~,~.J multaJ
hoinoj ne rigardis ili~. éc sen ia intenco de bojkóto. La
.•.germanaj filmoj sim}!le ne .estis indaj al . rigardo. .
· .' Des-: pli inJerese, .ke bodiaU:' tiu cirkonstanco komencas
·· Aangiti.' :f::astatemp~ :P.i vidis du fi~mojn, ~u egale bone
pó.vus esh produkt1.taJ en Uson.<;> al.il ÁngluJO.
·
. ' 'Temas p.ri la filmo, kies . muziko estas la 1~-a sim' 'fonío kaj Hal}del-oratorio, Ne .. paro'l11fi1;e pri 1~ ..nmziko
' .. mem, kiu ja estas en si mem -aiískultinda, .ni r.arolu nur
pi,'~ la eefr?la_ntaj vj.rinoj Maria T,asn~dy .kaj.l;-tl Dag~mr,
. . pn la vartistmp kaJ. pr1 l~ etulo, sesJara,, kf!l) ve;re estas
¡\rtistoj. Séd al la tuta ·filmo mapkas u :qn tendenco
· padia a;uc· monp.rigaida¡ ~- havas aur _s i stam¡>on de la
:am:erikahaj filmoj: :tmalbojml<>j _perea~, honuloJ beati~as «:
. sea malgraií tío, la filmo estas ·Jx>na. . .
. ·: J'. : :A..I}~oí:au< ~¡ ~irigi~ m~· áli.a f.ilmo »!-a. ~zaro . (~e
Kiliforruo « k un la · refroltilo Loms Trenker. Gm fabribs
la . gérmana, Bíosco~filmfabúko kaj . mi deva:S nepte · ak~~ cépti ki~l · ~ían . ~fl).eroon.'t- la\ fotografiston. K1<>'' estás
. foto'grafado, tio estas c
.í tie ·prezeb:·
pródukteb.la eri la J. ilm
.t;ta. Bildoj u~u post alía kun tia ¡uta, ~nt.O, kia .e~ tin
· amaso estas trovehla tre ·rnaliacile eh un u y sama'' filma~
: Ke . ankaií la T~isoro kaj . T:reDker mem · prenas s:an
. ' piÚ'i:on 'en la .sukbesop. estasc''.Jminpreneblé• .Sed"oni mJ póvas
. pPisilenti;· _la enhavon k'un sil!. realeco/ historia, dokumcil. ' teca . li.aj· la finon - m<mtrantan al homa progresado .
<" paca kaj civiliza. Estas ÍQ'té nekompreneble;: ke ··tio:n íilmon rrodulctis 'la militem.a j gennanoj: ·

"'l·<' '
A.uGt:Js'r MErss.INGEn: LA AVENTuRuLo riE ·
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KIEL LA BLINDULO
;

trovanta la vojon nur en la stratoj konataj, tiel
ankau vi trovas la bonan solvon por la problemoj
de nia lingvo post studado de multaj verkistoj
dum multaj jaroj. Sed por §parí al vi penojn kaj
energion, por dedici tiujn al aliaj celoj, vi bezonas

CERTAMANAN KONDUKANTON
Sen tia ankau vi perdas tre multan energion .
kiel la blindulon, kiu ne sentas la emocion
de la travagataj trankvilaj stratoj au la multfacetan, tumultan vivan de la grandurbaj bulvardoj ,
ankau vin lasas senemocie la nevidataj belajoj
en konstruo de nia lingvo.

VIDANTAJ OKULOJ
,e stas por li kaj por vi la plej granda trezoro. Li
ricevas ilin malofte kaj tro kare . Sed por vi ja
trovigas

LA PLEJ MALKARA SOLVO
POR GUI LA BELOJN,
kiujn malkovras al ciu vidanto nia lingvo. Kiel
la kondukanto nian amikon blindulon, tiel vin
g vidas tra la labirintoj de

LA PLENA GRAMATIKO DE ESPERANTO
la senkompare utila kaj kompleta verko de K.
Kalocsay kaj O. Waringhien.

DUM UNU JARO DU ELDONOJ
pruvas plej elokvente, ke multaj samideanoj sekvis nian konsilon kaj farigis vidanto rilate la kasitajn trezorojn de nia lingvo, gis nun ja sekvitajn,
sed tamen ne konsciitajn.

LA DUA ELDONO
pli ampleksa ol la unua, cirkau cent pagojn, entute sur 470 grandformataj pagoj prezentas al vi
facile , kolektite, senpere la

RESPONDOJN
AL VIAJ DEMANDOJ PRI GRAMATIKO
en scienca, tamen facila formo. Por malalta
prezo vi pavas aceti tiun valore·g an verkon ce
ciu esperantista librovendisto.
Eldonis »Literatura Mondo«, Bleier Vilmos,
Budapest, IX., Soroksári ut 38-40. V. 6.

Prezo: brosurita
USA dol. 2.60 antaupage 1.95
bindita
USA dol. 2.90 antaupage 2.10
lukse bind. USA dol. 3.50 antaupage 2.70
Aldonu 10o;o por sendkostoj

j U S

jUS APERIS!

Maria aj la grupo
.................................

E. WUSTER:

Konturoi de

Originala romano de Emba.

la Lringvonormigo

Eldonis Literatura Mondo,
Budapeat. - La lasta volumo
de C-serio de AELA 1935. formato 20 X 13 5 cm. 176 pa~a, kun
kolora kovrilo. Prezo brosurita:
0.70 dolaroj, bindita; 0·95 dolaroj,
sur luksa papero, en luksa hindo
J .30 dolaroj, plus 10°/, por sendo.

en la Tekniko

Eldonis: Literatura Mondo, Budapest. La dua
volumo de la lingvo-serio de AELA 1935. Formato
20X13 c.n. 124 pa~a. Prezo broAurita 0.60 dolaroj
bindita 0.85 dolaroj,"plus 10°/0 sendkostoj.
La libro estas la malgrandigita kaj parte kompletigit~ eldono de la granda germana eldono aperinta en
1931. Depost tiam en 1935 aperisankaii la rusa eldono
kaj la verko estis de Ciuj Jingvistoj favore akceptata.
Ni esperantistoj precipe estas interesataj en la
,Lingvonormigo" kaj certe Ciuj samideanoj, interes. ~antaj pri liogvaj problemoj, prenos kun ~ojo tiun
valoran verkon.

La unua memstara verko de la
konata laborist-literaturisto, kaj la
unua en sia speco, kiu pritraktas
nur la vivan de esperanto·grupo.
Li priskribas tion en klara, flua
stilo . Kiel en kurba spegulo Ji
montras Ciujn mankojn, erarojn de
la pacaj
batalantoj samtempe
pentrante per entuziasmaj koloroj la
idealon, la figuran d:! Maria.

NIAJ BEPREZENTANTOJ:

DAüRIGA VOLUMO
DE ENCIKLOPEDIO DE ESPERANTO
Ni informas ciujn posedantojn de »Enciklopedio de
Esperanto«, ke la dauriga volumo de Enciklopedio estas
prilaborata kaj versajne aperos en 1938 ..
Ni sendis al ciuj posedantoj de Enciklopedio detalan
ofertan pri malaltpreza aceta. Se vi hazarde ne ricevis gin,
bonvolu peti senprokraste de
Literatura Mondo
LINGVO-LIBRO
aperos en ci tiu jaro nur trifoje. La 3-a numero aperos
kune kun la lasta numero de L. M. La tiel forsparitaj
pagoj estas uzataj por Ja jubilea libro de Baghy~
Kalocsay.
DUA ELDONO
DE PLENA GRAMATIKO DE ESPERANTO
Ni informas ciujn acetintojn de la unua eldono, ke
la dua eldono estas jus prespretigita. úi estos cirkau 100
pagojn pli granda, ol la unua kaj ni sangos por ciu la
unuan eldonon j~ la dua. La acetintoj, se ili hazarde ne
ricevis la necesajn informojn, pavas gin havigi de la el~
donejo ai:í de la firmo, kiu liveris al ili la libran. Kiuj ne
deziras sangi, rajtas aceti la duan eldonon por la duona
prez o.

Mi sercas

KUNLDBORINTOJN
por granda antologio de joda literatura
(eldonota de L. M.)
Esperantistoj el Polujo, Usono, Sovetio,
Grekujo, Palestino, Turkujo k. a. landoj,
bone sciantaj la Esperantan kaj judaJn
lingvojn (jidan - jidiS - hebrean, spanjolan) turnu sin al :
IZRAEL LEJZEROWICZ, Lódz, Kilinskiego 30
Pollando
Feleloa nerkeazto éa kiadó: Bleier Vilmo,.

APERIS

AUSTRIO: Rudolf Foltanek,
Wien, l. Herrengasse 2-4. Postkonto nro 19.704
AUSTRALIO: L. E. Thomson, p. a. R. O. Rawson,
Melbourne 169 Exhibition Str.
BELGUJO: Belga Esperanto Instituto, Antwerpen, 21,
Willemstraat. Postkonto nro 1689.58.
Flandra Esperanto-Instituto. Kortrijk, Magdalenastraat 29.
postkonto nro 3268.51.
BRITUJO: Brita Esperantista
Asocio London W. C. l. 142. High Holborn ·
BULGARUJO: Centra Librejo »Esperanto«
Sofia str. Maria Luiza 38.
CEAOSLOVAKUJO: Esperanto Asocio en CSR.
Praba XtX 447. Uralské nám. Postkonto: Praha 12371
DANUJO: lsosek, sro L. Friis Aabyhoj, Frodesvej 21.
Po§tkonto nro: 16295.
ESTONIO: Helmi Dresen, Tallinn, Postkest 6.
FRANCUJO: Centra Esperanto Librejo
Paris 6e, 11 rue de Sévres
Postkonto: Libraire Central e Esp.-iste, París nro 19601.
GERMANUJO: Postcekkonto deVilmos Bleier, Berlin 138084
HISPANUJO: Ferdinand Montserrat,
Barcelona, str. Pro venza 75, 2-3a
ITALUJO: ltala Esperanto Centro Milano, Galleria
Vittorio Emmanuele 11. 92
Postkonto: Milano, efe postal e 3/18715.
JUGOSLAVUJO: Sudslava Esperanto Servo
Zagreb, Primorska 11.
La Suda Stelo Slavonski Brod Postfako 44.
LATVIO: Talivaldo Indra,
Riga, Kr. Baronas ieUi 104 dz. 19. Postcekkonto nro 7.
NEDER~ANDO: A. C. van Ingen, Rotterdam W.
Sa11tedamschewege 209 b. Postcekkonto nro 272818.
NORVEGUJO: Norvega Ligo Esperantista, Librofako.
Sro John johanessen, Hamar, Skappelsgt. 5.
POLUJO: Halina Weinstein, Warszawa, str. Leszno 99.
P. K. O . .w. Nr. 27867.
PORTUGALIO: Saldanha Carreira,
Lisboa, Av. Duqué de Loulé 503
RUMANUJO: Esp.-Instituto Rumana, Cluj, str. Bravilor 15
SVEDUJO: Forlagsforeningen Esperanto,
Stockholm, 1. F ack 698 Postgirokonto nro 578.
SVISUJO: Nova Esperanto Grupo, f-ino Halter Prisca,
Katharinengasse, J 1. St. Gallen.
JAPANUJO: japana Esperanto Instituto
Tokio, Hongoo- -Motomaci l. Poitkonto: Tokio 11.325.
USO NO: Amerika Esperanto-lnsituto.
Rockford (lllionis) 1111 Brooke Rd

PeatYidéki Nyomda Vácon.

A ayomd6ért Béaik Gyala feleloa.

